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Sessão Legislativa Ordinária da
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Agropecuária e Agroindustrial
na 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

17.12.2014 1533

26.11.2014 18ª Reunião Ordinária da
Comissão de Prevenção e

Combate ao Uso de Crack e
Outras Drogas na 4ª Sessão
Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

18.12.2014 1793

27.11.2014 64ª Reunião Especial da 4ª Sessão
Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura - Destinada a
Homenagear o Sr. Humberto

Eustáquio César Mota,
Presidente da Dufry do Brasil e

do Conselho Superior da
Associação Comercial do Rio

de Janeiro

02.12.2014 61

27.11.2014 6ª Reunião Extraordinária da
Comissão de Meio Ambiente e

12.12.2014 1207



____________________________________________________________________________ 

Desenvolvimento Sustentável
na 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

28.11.2014 65ª Reunião Especial da 4ª Sessão
Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura - Destinada a
Comemorar o Dia Estadual da

Consciência Negra

04.12.2014 210

28.11.2014 2ª Reunião Especial da Comissão
de Participação Popular na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da
17ª Legislatura

13.12.2014 1315

01.12.2014 34ª Reunião Extraordinária da
Comissão de Assuntos

Municipais e Regionalização na
4ª Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

13.12.2014 1316

02.12.2014 Reunião Extraordinária da 4ª
Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

03.12.2014 127

02.12.2014 16ª Reunião Extraordinária da 4ª
Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

04.12.2014 235

02.12.2014 74ª Reunião Ordinária da 4ª
Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

04.12.2014 145

02.12.2014 49ª Reunião Extraordinária da
Comissão de Direitos Humanos

na 4ª Sessão Legislativa
Ordinária da 17ª Legislatura

11.12.2014 1121
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02.12.2014 17ª Reunião Ordinária da
Comissão de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável

na 4ª Sessão Legislativa
Ordinária da 17ª Legislatura

11.12.2014 1119

02.12.2014 7ª Reunião Extraordinária da
Comissão de Participação

Popular na 4ª Sessão
Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

12.12.2014 1209

02.12.2014 10ª Reunião Extraordinária da
Comissão de Cultura na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da
17ª Legislatura

12.12.2014 1208

02.12.2014 23ª Reunião Ordinária da
Comissão de Constituição e

Justiça na 4ª Sessão
Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

13.12.2014 1317

02.12.2014 18ª Reunião Extraordinária da
Comissão de Defesa dos
Direitos da Pessoa com
Deficiência na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª
Legislatura

19.12.2014 1893

02.12.2014 16ª Reunião Ordinária da
Comissão de Assuntos

Municipais e Regionalização na
4ª Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

24.12.2014 2434
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03.12.2014 75ª Reunião Ordinária da 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

05.12.2014 329

03.12.2014 17ª Reunião Extraordinária da 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

06.12.2014 686

03.12.2014 9ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Participação

Popular na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

11.12.2014 1125

03.12.2014 29ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Segurança

Pública na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

11.12.2014 1123

03.12.2014 28ª Reunião Ordinária da

Comissão de Direitos Humanos

na 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

11.12.2014 1122

03.12.2014 15ª Reunião Ordinária da

Comissão de Educação,

Ciência e Tecnologia na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

13.12.2014 1318

03.12.2014 18ª Reunião Ordinária da

Comissão de Redação na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

17.12.2014 1534
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03.12.2014 8ª Reunião Extraordinária da
Comissão de Participação

Popular na 4ª Sessão
Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

18.12.2014 1794

04.12.2014 76ª Reunião Ordinária da 4ª
Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

06.12.2014 515

04.12.2014 66ª Reunião Especial da 4ª Sessão
Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura - Destinada a
Homenagear o Centro de

Integração Empresa-Escola -
Ciee-MG - pelos 35 Anos de

Fundação

11.12.2014 1092

04.12.2014 7ª Reunião Extraordinária da
Comissão de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável

na 4ª Sessão Legislativa
Ordinária da 17ª Legislatura

12.12.2014 1212

04.12.2014 16ª Reunião Extraordinária da
Comissão de Constituição e

Justiça na 4ª Sessão
Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

12.12.2014 1210

04.12.2014 19ª Reunião Ordinária da
Comissão de Participação

Popular na 4ª Sessão
Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

13.12.2014 1322
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04.12.2014 30ª Reunião Extraordinária da
Comissão de Segurança

Pública na 4ª Sessão
Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

13.12.2014 1319

04.12.2014 12ª Reunião Extraordinária da
Comissão Extraordinária das

Águas

17.12.2014 1535

09.12.2014 Reunião Extraordinária da 4ª
Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

11.12.2014 1105

09.12.2014 77ª Reunião Ordinária da 4ª
Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

11.12.2014 1073

09.12.2014 17ª Reunião Extraordinária da
Comissão de Constituição e

Justiça na 4ª Sessão
Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

12.12.2014 1214

09.12.2014 18ª Reunião Ordinária da
Comissão de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável

na 4ª Sessão Legislativa
Ordinária da 17ª Legislatura

17.12.2014 1536

10.12.2014 18ª Reunião Extraordinária da 4ª
Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

12.12.2014 1182

10.12.2014 78ª Reunião Ordinária da 4ª
Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

12.12.2014 1154
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10.12.2014 18ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Constituição e

Justiça na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

13.12.2014 1325

10.12.2014 29ª Reunião Ordinária da

Comissão de Direitos Humanos

na 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

13.12.2014 1323

10.12.2014 19ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Constituição e

Justiça na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

18.12.2014 1795

10.12.2014 12ª Reunião Ordinária da

Comissão do Trabalho, da

Previdência e da Ação Social

na 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

19.12.2014 1899

10.12.2014 31ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Segurança

Pública na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

19.12.2014 1898

10.12.2014 11ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Administração

Pública na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

19.12.2014 1895
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10.12.2014 11ª Reunião Ordinária da
Comissão de Cultura na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da
17ª Legislatura

19.12.2014 1895

11.12.2014 Reunião Ordinária da 4ª
Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

13.12.2014 1284

11.12.2014 9ª Reunião Conjunta das
Comissões de Fiscalização

Financeira e Orçamentária e de
Membros das Comissões

Permanentes - § 1º do Art. 204
do Regimento Interno na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da
17ª Legislatura

17.12.2014 1540

11.12.2014 19ª Reunião Extraordinária da
Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na
4ª Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

17.12.2014 1538

11.12.2014 50ª Reunião Extraordinária da
Comissão de Direitos Humanos

na 4ª Sessão Legislativa
Ordinária da 17ª Legislatura

18.12.2014 1796

12.12.2014 67ª Reunião Especial da 4ª Sessão
Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura - Destinada a
Homenagear o Prof. Gerson de

Britto Mello Boson pelo
Centenário de seu Nascimento

17.12.2014 1523
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15.12.2014 8ª Reunião Extraordinária da
Comissão de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável

na 4ª Sessão Legislativa
Ordinária da 17ª Legislatura

18.12.2014 1799

15.12.2014 20ª Reunião Extraordinária da
Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na
4ª Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

18.12.2014 1797

15.12.2014 19ª Reunião Extraordinária da 4ª
Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

19.12.2014 1836

16.12.2014 51ª Reunião Extraordinária da
Comissão de Direitos Humanos

na 4ª Sessão Legislativa
Ordinária da 17ª Legislatura

18.12.2014 1804

16.12.2014 13ª Reunião Extraordinária da
Comissão Extraordinária das

Águas

18.12.2014 1801

16.12.2014 14ª Reunião Extraordinária da
Comissão de Redação na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da
17ª Legislatura

18.12.2014 1800

16.12.2014 13ª Reunião Extraordinária da
Comissão de Redação na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da
17ª Legislatura

18.12.2014 1799

16.12.2014 21ª Reunião Extraordinária da 4ª
Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

18.12.2014 1782



____________________________________________________________________________ 

16.12.2014 20ª Reunião Extraordinária da 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

18.12.2014 1776

16.12.2014 79ª Reunião Ordinária da 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

18.12.2014 1651

16.12.2014 9ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável

na 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

19.12.2014 1907

16.12.2014 21ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na

4ª Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

19.12.2014 1905

16.12.2014 24ª Reunião Ordinária da

Comissão de Constituição e

Justiça na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

19.12.2014 1904

16.12.2014 Evento Realizado na 79ª

Reunião Ordinária da 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

20.12.2014 2145

16.12.2014 15ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Redação na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

24.12.2014 2436



____________________________________________________________________________ 

17.12.2014 16ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Redação na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

18.12.2014 1805

17.12.2014 19ª Reunião Ordinária da

Comissão de Redação na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

19.12.2014 1909

17.12.2014 12ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Administração

Pública na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

19.12.2014 1907

17.12.2014 Reunião Ordinária da 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

19.12.2014 1835

17.12.2014 22ª Reunião Extraordinária da 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

20.12.2014 2197

18.12.2014 10ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável

na 4ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

19.12.2014 1911

18.12.2014 13ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Administração

Pública na 4ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

19.12.2014 1909



____________________________________________________________________________ 

18.12.2014 80ª Reunião Ordinária da 4ª
Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

20.12.2014 1999

18.12.2014 12ª Reunião Conjunta das
Comissões de Fiscalização

Financeira e Orçamentária e de
Membros das Comissões

Permanentes - § 1º do Art. 204
do Regimento Interno na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da
17ª Legislatura

23.12.2014 2330

18.12.2014 23ª Reunião Extraordinária da
Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na
4ª Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

23.12.2014 2329

18.12.2014 18ª Reunião Extraordinária da
Comissão de Redação na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da
17ª Legislatura

23.12.2014 2328

18.12.2014 11ª Reunião Conjunta das
Comissões de Fiscalização

Financeira e Orçamentária e de
Membros das Comissões

Permanentes - § 1º do Art. 204
do Regimento Interno na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da
17ª Legislatura

23.12.2014 2327

18.12.2014 22ª Reunião Extraordinária da
Comissão de Fiscalização

23.12.2014 2326



____________________________________________________________________________ 

Financeira e Orçamentária na
4ª Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

18.12.2014 24ª Reunião Extraordinária da 4ª
Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

23.12.2014 2316

18.12.2014 23ª Reunião Extraordinária da 4ª
Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

23.12.2014 2285

19.12.2014 19ª Reunião Extraordinária da
Comissão de Redação na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da
17ª Legislatura

24.12.2014 2437

19.12.2014 24ª Reunião Extraordinária da
Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na
4ª Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

24.12.2014 2437

19.12.2014 25ª Reunião Extraordinária da 4ª
Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

24.12.2014 2369

22.12.2014 25ª Reunião Extraordinária da
Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na
4ª Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

24.12.2014 2438

22.12.2014 20ª Reunião Extraordinária da
Comissão de Redação na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da
17ª Legislatura

24.12.2014 2438
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22.12.2014 26ª Reunião Extraordinária da
Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na
4ª Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

31.12.2014 2462

22.12.2014 21ª Reunião Extraordinária da
Comissão de Redação na 4ª

Sessão Legislativa Ordinária da
17ª Legislatura

31.12.2014 2461

23.12.2014 Reunião Ordinária da 4ª
Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

30.12.2014 2457
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 2 DE DEZEMBRO DE 2014

ATAS
ATA DA 64ª REUNIÃO ESPECIAL DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 27/11/2014
Presidência do Deputado Gustavo Corrêa

Sumário: Comparecimento - Abertura - Atas - Destinação da Reunião - Composição
da  Mesa  -  Registro  de  Presença  -  Execução  do  Hino  Nacional  -  Palavras  do
Deputado Ivair Nogueira - Entrega de Placa - Palavras do Sr. Humberto Eustáquio
César Mota - Palavras do Presidente - Apresentação Musical - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os deputados e a deputada:
Ivair Nogueira - Duarte Bechir - Gustavo Corrêa - Luzia Ferreira.

Abertura
O presidente (deputado Gustavo Corrêa) - 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 Duarte Bechir, 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 Sr. Humberto Eustáquio César
Mota, presidente da Dufry do Brasil e do Conselho Superior da Associação Comercial
do Rio de Janeiro.

Composição da Mesa
O  locutor  -  Convidamos  a  tomar  assento  à  Mesa os  Exmos.  Srs.  Humberto

Eustáquio  César  Mota,  presidente  da  Dufry do  Brasil  e  do  Conselho  Superior  da
Associação  Comercial  do  Rio  de  Janeiro;  Rogério  Nery,  secretário  de  Estado de
Desenvolvimento Econômico, representando o governador do Estado, Alberto Pinto
Coelho;  deputado  federal  Rodrigo  de  Castro;  Eduardo  Azeredo,  governador  do



62
____________________________________________________________________________

Estado  no  período  de  1995  a  1998;  desembargador  Paulo  Mendes;  Antônio  de
Pádova Marchi  Júnior,  procurador  de  justiça e presidente do  Instituto de Ciências
Penais;  Maurício  Roberto  Gomes  de  Mattos,  presidente  do  Conselho  de
Administração do Clube de Regatas do Flamengo; e  deputado Ivair Nogueira, autor
do requerimento que deu origem a esta homenagem.

Registro de Presença
O  locutor - Registramos a presença  nesta solenidade dos Exmos. Srs. deputado

eleito Felipe Attiê; Felipe Mota, presidente do Conselho de Assuntos Legislativos da
Federação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos de Minas Gerais; e Lindolfo
Paoliello,  vice-presidente  da  ACMinas;  da  Exma.  Sra.  Raquel  Faria,  jornalista  do
jornal  O  Tempo;  e  dos  Exmos.  Srs.  Leopoldo  Oliveira,  jornalista;  Paulo  Navarro,
jornalista e apresentador; e deputado federal Fábio Ramalho.

Registramos também o recebimento de mensagens que nos foram enviadas pelos
Exmos. Srs. senador Aécio Neves; senador Zezé Perrella; e deputado federal Eros
Biondini; pela Exma. Sra. secretária Renata Vilhena; e pelos Exmos. Srs. vereador
Léo  Burguês  de  Castro,  presidente  da  Câmara  Municipal  de  Belo  Horizonte;  e
Eduardo Gouvêa Vieira, presidente do Sistema Firjan. Por meio dessas mensagens,
S.  Exas.  e  o  representante  da  Firjan  cumprimentam  o  Sr.  Humberto  Mota,
homenageado desta noite e, naturalmente, o deputado Ivair Nogueira, pela iniciativa
de propor a referida homenagem.

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

pelo Grupo Vianna Musicais, com a participação especial da solista Vera Machado.
- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Palavras do Deputado Ivair Nogueira
Boa noite a todos. Queria cumprimentar o deputado Gustavo Corrêa, meu amigo,

esse  grande  e  respeitado  deputado  por  vários  mandatos,  que  aqui  representa  o
deputado  Dinis  Pinheiro,  nosso  amigo  e  dileto  presidente  desta  Casa.  Gostaria
também de cumprimentar o nosso homenageado Humberto Eustáquio César Mota,
presidente do Dufry do Brasil e do Conselho Superior da Associação Comercial do
Rio  de  Janeiro;  Rogério  Nery,  secretário  de  Desenvolvimento  Econômico,  aqui
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representando  o  nosso  amigo  Alberto  Pinto  Coelho,  governador  do  Estado;  o
deputado federal Rodrigo de Castro, nosso amigo e parceiro; Eduardo Azeredo, ex-
deputado federal, ex-governador do Estado e eterno amigo - quando era prefeito de
Betim, ele foi prefeito de Belo Horizonte; Paulo Mendes, desembargador; Antônio de
Padova Marchi  Júnior,  procurador  de  justiça e presidente do  Instituto de Ciências
Penais;  Maurício  Roberto  Gomes  de  Mattos,  presidente  do  Conselho  de
Administração do Clube de Regatas do Flamengo.

Em primeiro lugar, quero trazer ao meu amigo Humberto Mota, ora homenageado,
um  abraço  especial  do  nosso  presidente  Dinis  Pinheiro,  nesta  noite  muito  bem
representado pelo deputado Gustavo Corrêa, nosso companheiro nesta Casa.

Antes de me referir ao homenageado, considerando que estamos chegando ao final
de mais um mandato, não poderia deixar de, em uma pequena prestação de contas,
falar  do companheiro deputado Dinis  Pinheiro,  jovem talentoso que,  ao longo dos
quatro anos em que exerceu a presidência desta Casa, soube transformá-la, com
muita competência e dinamismo, fazendo com que a Assembleia Legislativa pudesse
interiorizar  o  seu  trabalho  a  cada  dia  e  aproximar  a  população  das  discussões
importantes que proporcionou. Mas essa competência não se verifica apenas durante
o período em que o deputado Dinis Pinheiro esteve à frente da presidência desta
Casa; o mesmo se viu também nos mandatos de outros presidentes que passaram
por esta Casa, que tem a felicidade de contar com um corpo de pessoas do mais alto
gabarito,  que  fizeram  desta  Assembleia  Legislativa  uma  das  assembleias  mais
respeitadas do País.

Faço essa observação como amigo e companheiro do deputado Dinis Pinheiro, que
certamente gostaria muito de estar aqui, Dr. Humberto, mas que hoje está recebendo
um título de cidadão honorário, o que o impediu de comparecer a esta solenidade. De
qualquer forma, trago, em seu nome, um forte abraço, pelo reconhecimento que tem
de sua pessoa, do seu dinamismo, do seu pioneirismo e, acima de tudo, por tudo
aquilo que representa, tendo ocupado ao longo da sua vida cargos muito importantes,
nos quais contribui de forma bastante positiva para o desenvolvimento econômico de
nosso estado e do nosso país.

Para nós, desta Casa, aqui por mim representada, como autor do requerimento que
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deu origem a esta homenagem que teve a aquiescência de todos os deputados, é
uma honra abrir as portas desta Casa Legislativa e recebê-los no Plenário do nosso
Parlamento mineiro. Vejam que Minas Gerais é um estado festivo, assim como esta
cidade.  Como comentávamos  há  pouco no  Salão  Nobre,  há  mais  de  11  eventos
também de grande magnitude ocorrendo hoje na cidade de Belo Horizonte.

Mais  uma  vez,  a  Assembleia  Legislativa  de  Minas  Gerais  se  reúne  para
homenagear personalidades relevantes no cenário mineiro e nacional. Nesta noite, a
ocasião não poderia ser diferente e menos importante. Tenho a enorme felicidade de
receber  o  jornalista,  advogado e  administrador  Humberto  Mota.  Ao  longo da vida
profissional,  ele  sempre  exerceu  funções  em  empresas  privadas  e  públicas,
fomentando o desenvolvimento econômico e a geração de emprego, por meio de
atitudes empreendedoras e comprometidas com o crescimento do País.

Hoje, ocupa a presidência da Dufry do Brasil e do Conselho Superior da Associação
Comercial  do  Rio  de  Janeiro.  É  membro  conselheiro  de  importantes  empresas
nacionais  e internacionais.  É presidente do Conselho da Associação Nacional  das
Empresas  Concessionárias  de  Aeroportos  Brasileiros  e  membro  do  Conselho
Consultivo da Agência Nacional de Aviação Civil.

Para além das funções e da dedicação à vida privada, Humberto Mota destaca-se
por ter ocupado também importantes cargos nas áreas governamentais, entidades
classistas  e  comunitárias,  o  que  demonstra  sua  dedicação  às  causas  sociais  e
humanitárias. Entre outras funções, foi secretário de Desenvolvimento Econômico do
Estado do Rio de Janeiro; presidente da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos;
chefe de gabinete da Secretaria de Planejamento do Governo do Estado de Minas
Gerais;  assessor  da  presidência  da  Metais  de  Minas  Gerais  S.A.,  a  Metamig;
assessor especial do ministro de Estado da Fazenda; presidente do plano estratégico
da cidade do Rio  de Janeiro;  fundador  e presidente da  Agência Rio -  Promoção,
Desenvolvimento e Meio Ambiente; e presidente do Conselho de Administração da
Companhia  de  Desenvolvimento  Industrial  do  Rio  de  Janeiro,  além  de  diretor  da
Construtora Convap.

Como não poderia deixar de ser, é também membro do Rotary Club. Mota também
participou  das  reuniões  da  Rio+20  integrando  a  delegação  do  Conselho  de
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Desenvolvimento  Econômico  e  Social  da  Presidência  da  República,  da  qual  é
membro.  Tem  participado  ainda  de  missões  comerciais  e  governamentais  nas
Américas,  Europa,  Ásia e África.  Está periodicamente ministrando palestras  sobre
temas políticos e econômicos, participando de debates, publicando artigos em jornais
e revistas sobre temas da conjuntura sócio-político-econômica.

Falar de todas as homenagens e condecorações que recebeu tornaria meu discurso
extenso e cansativo. Cabe apenas enfatizar que as aproximadamente 20 honrarias
refletem o trabalho de uma vida, na precisão dos detalhes e dedicação com o todo. É
por isso que, com muita alegria, ressalto entre amigos o quão querido é Humberto
Mota.

E hoje, de volta a Belo Horizonte, cidade em que morou e viveu, embora seja da
nossa querida Minas Novas, e, tendo convivido por muito tempo também na nossa
querida Pitangui,  estou certo da emoção que deve estar sentindo agora por rever
tantos amigos. E por saber o quanto esse ilustre homem valoriza a amizade, não
poderia deixar de conceder esta homenagem, que não é minha, mas desta Casa, da
Assembleia Legislativa de Minas Gerais, do povo mineiro, e reconhecer a importância
dessa trajetória para os familiares, amigos e todos aqueles que conhecem Humberto
e fazem parte dessa bonita história.

Humberto  Mota  é  símbolo  de  dinamismo e  empreendedorismo,  que  são  traços
marcantes ao longo de sua trajetória e sua bela história. Por esses meritosos feitos,
recebe esta  justa  homenagem e reconhecimento  desta  Casa.  Talvez,  meu amigo
Humberto, esta Casa tenha até demorado para lhe prestar uma homenagem simples,
tendo em vista as tantas outras que você recebeu, que são importantes, que constam
do seu currículo. Esta Casa fez questão de trazê-lo aqui e reconhecer tudo o que
você fez pelo  nosso estado,  pelo  Rio  de  Janeiro,  como presidente  dos Correios,
enfim, por todas as funções que exerceu e toda a contribuição, de forma decisiva, não
só com o nosso estado, mas também o nosso país. Então, em nome desta Casa, do
presidente desta reunião, deputado Gustavo Corrêa, do deputado Dinis Pinheiro e
dos  demais  deputados  desta  Casa,  queremos  parabenizá-lo  por  esta  simples
homenagem, mas que é feita de coração, com muita gratidão. Muito obrigado!
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Entrega de Placa
O  locutor  -  Neste  momento,  o  deputado  Gustavo  Corrêa,  representando  o

presidente da Assembleia Legislativa,  deputado Dinis Pinheiro, fará entrega ao Sr.
Humberto  Eustáquio  César  Mota,  presidente  da  Dufry  do  Brasil  e  do  Conselho
Superior  da  Associação  Comercial  do  Rio  de  Janeiro,  de  placa  alusiva  a  esta
homenagem. A placa a ser  entregue contém os seguintes  dizeres:  “O empresário
mineiro Humberto Eustáquio César  Mota, advogado, administrador  de empresas e
jornalista, já exerceu, além de importantes cargos públicos, as funções de presidente,
diretor e conselheiro de importantes empresas e entidades classista-comunitárias do
Brasil. Por seu espírito empreendedor e sua constante preocupação social, recebeu,
com justiça, algumas das mais significativas medalhas e condecorações de nosso
país. Em reconhecimento ao relevante trabalho político-social que Humberto Mota,
atual presidente da Dufry do Brasil, vem realizando ao longo de sua vida pública, a
Assembleia Legislativa de Minas Gerais presta-lhe essa merecida homenagem.”.

O  presidente  -  Convido  o  deputado Ivair  Nogueira,  para,  junto  comigo,  fazer  a
entrega da placa.

- Procede-se à entrega da placa.
Palavras do Sr. Humberto Eustáquio César Mota

Boa  noite.  Cumprimento  o  deputado  Gustavo  Corrêa,  que  nesta  solenidade
representa o deputado Dinis Pinheiro, presidente da Assembleia Legislativa, a quem
também  agradeço  pela  homenagem  que  me  é  concedida  e  por  quem  tenho
admiração pelos exemplos de seu avô e de seu pai, ambos amigos de toda vida.
Cumprimento o Exmo. Sr. Rogério Nery, secretário de Desenvolvimento Econômico,
que  aqui  representa  o  querido  amigo Alberto  Pinto  Coelho,  governador  do  nosso
estado; e o deputado Ivair Nogueira, caro amigo que muito me sensibiliza ao prestar
esta homenagem que recebo com grande emoção.

Já recebi outras homenagens, mas a que você recebe dos representantes do povo
de sua terra, na Assembleia do seu Estado, tem um significado diferenciado. Neste
ano recebi o título de Cidadão Honorário de Belo Horizonte e agora esta homenagem.
Eu diria que, do ponto de vista de condecorações, estou plenamente realizado. As
duas, sem desmerecer as outras, bastam-me. O deputado Ivair Nogueira foi quem
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teve  a  generosidade de propor  esta  iniciativa.  Muito obrigado.  Essa dívida  nunca
resgatarei.

Cumprimento também o deputado federal Rodrigo de Castro, por quem também
tenho  uma  admiração  que  vem  do  pai,  Danilo  de  Castro;  o  Eduardo  Azeredo,
governador do Estado de Minas Gerais e caro amigo, referência de dignidade na vida
pública brasileira; o Exmo. Sr. desembargador Paulo Mendes; o Exmo. Sr. Antônio de
Padova Marchi  Júnior,  procurador  de  justiça e presidente do  Instituto de Ciências
Penais; o caro amigo Maurício Roberto Gomes de Mattos, presidente do Conselho de
Administração do Clube de Regatas do Flamengo; e todos os amigos presentes.

Peço licença para fazer considerações das pessoas do deputado Fábio Ramalho e
do  querido  amigo  Jason  Duarte.  Quero,  primeiramente,  reiterar  aqui  os
agradecimentos  ao  ilustre  deputado  Ivair  Nogueira,  ex-prefeito  de  Betim,  pela
homenagem a mim prestada, e ao presidente da Assembleia Legislativa do Estado de
Minas  Gerais,  deputado Dinis  Pinheiro,  por  abrir  as  portas  desta  Casa para  esta
solenidade, para mim, tão especial. Estendo meus agradecimentos a todos os ilustres
deputados que compõem a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, por
apoiarem esta moção.

Acredito que a generosidade, própria do sentimento da amizade, foi a inspiração
que motivou a concessão desta homenagem, que muito me emociona e orgulha. Sou
homem  da  minha  terra  e  da  minha  gente.  Sei  também  da  responsabilidade  em
receber tal distinção de um estado de tão fortes tradições cívicas e políticas. Esta
noite, festejamos a amizade em toda a sua plenitude. Nascido em Minas Novas, no
Vale do Jequitinhonha, filho de pai alfaiate e carteiro, Joaquim, e de mãe professora,
Carmem, Minas deu-me a vivência prática dos valores fundamentais que recebi dos
meus  pais.  Vivi  a  adolescência  em  Pitangui,  a  minha formação  se  deu  em  Belo
Horizonte e, depois, transferi-me para o Rio, mas todos os meus caminhos aqui se
iniciaram. Minas é a base de tudo que conquistei,  com o apoio da família  e dos
amigos, da generosidade de Deus, com a permanente proteção dos padroeiros São
Judas Tadeu, Santa Rita de Cássia, Padre Eustáquio, Nhá Chica e Nossa Senhora
Aparecida.

Ao  olhar  o  caminho  percorrido  até  hoje,  digo,  com  certeza,  que  o  meu  maior
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patrimônio são os amigos, e a presença conosco de muito deles realça o sentido das
minhas  palavras.  Em  Minas  Gerais  vivi  29  anos,  formei-me,  iniciei  minha  vida
profissional  e  tive  o  primeiro  dos  meus  cinco  filhos,  também  Humberto;  no  Rio,
nasceram Mônica, Renato, Joaquim e Carmen. Esta noite vivo e sinto a nossa Minas,
sempre na vanguarda da política e da cultura, presente na minha memória, fonte de
sonhos  realizados,  de  amizades  e  afetos  que  se  prolongam  no  tempo,  mesmo
daqueles - aqui eu vejo a Cecília - que hoje nos acompanham de outras dimensões.
Quando me mudei de Minas, estava pós-graduado na escola da vida. Nas empresas
que dirigi e nas funções públicas que exerci, a mineiridade foi sempre o meu norte.

Meus amigos, o momento que vivemos exige também uma reflexão política. Como
presidente da Dufry do Brasil e do Conselho Superior da Associação Comercial do
Rio de Janeiro, ressalto que é extremamente importante que assuntos referentes ao
nosso  cenário  econômico  façam  parte  da  agenda  de  especialistas,  empresários,
governantes e da sociedade como um todo.  Só assim podemos gerar  discussões
profundas e análises transparentes, fomentando iniciativas em prol da retomada do
crescimento. Acredito que,  em economia,  boa parte do futuro depende do que as
pessoas  esperam dele.  Um governo que acredite  na  iniciativa  privada pode criar
condições para que os empresários e os investidores voltem a apostar no Brasil. É o
que vem fazendo a Dufry desde 2006. De uma loja de tabaco, fundada em 1865, sob
o nome de família Weitnauer,  na Basileia,  Suíça, a uma companhia multinacional,
com atuação em mais de 65 países.

Essa é a história da Dufry, que, em seus 150 anos, é a líder global em varejo de
viagem: opera cerca de 1.700 lojas Duty Free e Duty Paid em aeroportos, navios de
cruzeiro,  portos,  estações  de  trem e  áreas  turísticas  localizadas  nos  centros  das
cidades, empregando mais de mil colaboradores de 70 diferentes nacionalidades.

Esse extraordinário sucesso não aconteceu por acaso. Foco no cliente, parceria
com os fornecedores e valorização de sua equipe profissional foi o tripé que a tornou
inovadora,  compromissada  socialmente  com  as  comunidades  onde  opera  e
contemporânea do futuro. Hoje, globalizada, a Dufry consegue adaptar seus negócios
a quaisquer espaços e oportunidades, um conceito que a levou ao topo da indústria
de varejo de viagem em vendas e rentabilidade.
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Recentemente, reforçamos expressivamente a nossa liderança no mercado global
com a aquisição da Nuance, uma das principais varejistas de viagem, com 90 anos
de existência.  No Brasil,  estamos  presentes,  com 80 lojas,  em 14 cidades,  entre
terminais internacionais e domésticos, tendo ainda loja de rua na sede do Rio de
Janeiro. Em São Paulo, Guarulhos, temos a mais moderna e maior loja Duty Free de
todo o mundo. Em Minas Gerais, temos o Duty Free no Aeroporto de Confins desde
1994, quando ainda éramos Brasif.

No  ano  passado,  a  Dufry  Global  gerou  uma  receita  líquida  equivalente  a
R$6.400.000.000,00.  No  Brasil,  obtivemos  resultados  satisfatórios  este  ano  com
novas lojas, reformas e ampliações das existentes e o grande êxito do trabalho da
Dufry Sports na Copa do Mundo, em que fomos os operadores das lojas oficiais da
Copa Fifa 2014, com a venda de produtos licenciados pela Globo Marcas.

Ontem assinamos um novo contrato para o Duty Free do Aeroporto do Galeão,
onde vamos  dobrar  a  nossa área de vendas  de 4.000m2 para  8.000m2. Foi  um
grande encerramento de um ano complexo e desafiador.  Prestes a completar 150
anos de história, tenho orgulho de afirmar que a Dufry vem apresentando resultados
consistentes, que confirmam a sua trajetória de crescimento dos últimos anos. Para
2015, vamos trabalhar as oportunidades que se abrem no varejo de viagem, com as
lojas de fronteira no Brasil. Não tenho dúvidas de que será um ano especial. Que o
seja para todos nós. Muito obrigado.

Palavras do Presidente
Exmo. Sr. deputado Ivair Nogueira, 1º-vice-presidente desta Casa, meu caro amigo

e  grande  parlamentar,  que  tão  bem  representa  o  povo  mineiro,  a  quem  quero
parabenizar  pelo requerimento que deu origem a esta  homenagem; Sr.  Humberto
Eustáquio  César  Mota,  presidente  da  Dufry  Brasil  e  do  Conselho  Superior  da
Associação Comercial do Rio de Janeiro, nosso homenageado da noite de hoje; caro
amigo  Rogério  Nery,  secretário  de  Estado  de  Desenvolvimento  Econômico,
representando neste ato o nosso governador Alberto Pinto Coelho; deputado federal
Rodrigo de Castro; deputado federal Fábio Ramalho; deputado estadual Felipe Attiê;
Exmo. Sr. Eduardo Azeredo, governador deste estado no período de 1995 a 1998;
Exmo. Sr. desembargador Paulo Mendes; Exmo. Sr. Antônio Padova Marchi Júnior,
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procurador de justiça; Exmo. Sr. Maurício Roberto Gomes de Mattos, presidente do
Conselho de Administração do Clube de Regatas do Flamengo, que, tenho certeza,
deve estar hoje um pouco satisfeito em saber que o time dele perdeu para o campeão
da Copa do Brasil, não perdeu para qualquer time do nosso país, boa noite. Quero
cumprimentar todo o público presente na pessoa da Leia, esposa do deputado Ivair
Nogueira.

Antes de fazer a leitura do pronunciamento elaborado pela assessoria da Casa,
peço licença aos senhores e às senhoras para dizer que o presidente, deputado Dinis
Pinheiro,  como  o  deputado  Ivair  Nogueira  disse,  não  poderia  estar  presente  em
virtude de estar sendo homenageado hoje em uma cidade mineira. Ele, que tão bem
dirigiu os destinos desta Casa nos últimos anos, fazendo com que fosse ao encontro
de tudo o que a população, o povo mineiro desejava, de forma transparente, clara,
séria e austera, pediu-me que o representasse. Eu disse que para mim, meu caro
Humberto Mota, seria sem dúvida alguma uma experiência ímpar. Voltando no tempo,
estaria  tendo  oportunidade  de  presidir  uma  reunião  em  que  estaria  sendo
homenageado  um  grande  amigo  do  meu  avô,  que  onde  quer  que  esteja,  está
extremamente  orgulhoso do seu neto,  tenho certeza  disso.  Não foram poucas as
vezes em que tive oportunidade de ouvir os relatos das conversas dos almoços, que
foram inúmeros, de que você e ele tiveram oportunidade de participar. Então, para
mim, é uma grande honra. Mais do que isso, saiba que ficará marcado em minha
trajetória política.

Santos  Dumont,  Carlos  Chagas,  Fernando  Sabino,  Ivo  Pitangui,  Ziraldo,  Pelé,
Sebastião Salgado. Tantos são os mineiros que conquistaram o País e o mundo com
seu trabalho, seu talento e sua seriedade, desenvolvidos nas mais diferentes áreas
profissionais. Humberto Mota, jornalista e administrador, formado pela UFMG e pela
UNA,  que  atuou  com  brilhantismo  na  imprensa  escrita  e  na  televisão  em  Belo
Horizonte,  é  hoje  reconhecido  como um executivo  de  uma importante companhia
internacional, além de atuante líder empresarial no Rio de Janeiro. Nessa carreira de
inegável  sucesso,  que  hoje  a  Assembleia  de  Minas  reconhece  e  aplaude,
demonstrou,  como  todos  os  grandes  mineiros  citados,  a  mesma  mescla  de
inteligência,  dedicação  e  imenso  interesse  e  responsabilidade  diante  de  sua
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comunidade  e  de  seu  País.  Atuou  tanto  na  área  governamental  quanto  na  área
privada. É hoje presidente e  chairman da Dufry do Brasil, além de ocupar o posto
mais alto no Conselho Superior da Associação Comercial do Rio de Janeiro, entidade
que dirigiu anteriormente.

Tem  também  se  destacado  como  integrante  do  Conselho  de  Desenvolvimento
Econômico e Social da Presidência da República. Entre seus incontáveis prêmios,
medalhas e condecorações, foi  escolhido como Personalidade Cidadania por duas
vezes, numa votação de líderes comunitários dirigida pelo Centro de Informação das
Nações Unidas e a Associação Brasileira de Imprensa, o que demonstra seu alto
comprometimento  com  nosso  desenvolvimento  social.  Sua  responsabilidade
ambiental  fez  com  que  participasse  das  reuniões  do  Rio+20,  comprovando  seu
interesse pelo futuro ecológico do planeta.

Desde 2006, na Dufry do Brasil, acompanhou o crescimento mundial da empresa,
líder global no varejo de viagens, em espaços seguros com design de ponta e onde
são encontradas as principais marcas. Com Humberto Mota, a fabricação nacional
passou a ser valorizada nos free shops, enfatizando a venda de produtos brasileiros
para clientes estrangeiros.

Em sua destacada atuação no Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social,
tem-se batido  pela  realização  das  reformas  estruturais  que  o  País  tanto  precisa,
defendendo um pacto  republicano pela  reforma política.  Esta  Casa,  portanto,  por
meio do deputado Ivair Nogueira, que tem todo o interesse em promover os mais
urgentes debates, tão necessários neste momento histórico, saúda a preocupação do
Humberto Mota com o fortalecimento de nossas instituições em nome da retomada do
crescimento econômico e do desenvolvimento sustentável.

Queira, portanto, caro homenageado, receber o abraço dos que, neste Parlamento,
representam o povo mineiro, que tanto se orgulha deste que aqui teve lapidada sua
formação e  aqui  deu  seus  primeiros  passos  profissionais.  Minas,  que Guimarães
Rosa chamou “entidade tão vasta,  feita  de celebridade e lucidez,  de cordilheira e
história”, só é assim porque foi esculpida pelas mãos e pelo trabalho de cidadãos que
exibem a mesma têmpera de Humberto Mota. Muito obrigado a todos.
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Apresentação Musical
O locutor  -  Convidamos os presentes a ouvir  o  Grupo Vianna Musicais,  com a

participação especial da solista Vera Machado, que apresentará a música Ave Maria,
de Gounod.

- Procede-se à apresentação musical.
Encerramento

O presidente - A presidência manifesta a todos os agradecimentos pela honrosa
presença e, cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as
deputadas e os deputados  para a especial  de amanhã,  dia 28,  às 20 horas, nos
termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 15ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 26/11/2014

Presidência dos Deputados Dinis Pinheiro e Gustavo Corrêa
Sumário:  Comparecimento  -  Abertura  -  1ª  Parte:  Ata  -  Questões  de  Ordem;

chamada para  recomposição de quórum; existência de número regimental  para  a
continuação dos trabalhos - 2ª Parte (Ordem do Dia): 2ª Fase: Discussão e Votação
de Proposições: Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 5.494/2014; Questão
de Ordem - Requerimento do deputado Sávio Souza Cruz; discursos dos deputados
João Leite,  Rogério  Correia,  Lafayette  de  Andrada,  Gustavo Valadares  e  Ulysses
Gomes;  Questão  de  Ordem;  inexistência  de  quórum  para  a  continuação  dos
trabalhos; prejudicialidade do requerimento - Encerramento.

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

Domingos  -  Antônio  Carlos  Arantes  -  Bonifácio  Mourão  -  Braulio  Braz  -  Carlos
Henrique - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Cássio Soares - Célio Moreira - Dalmo
Ribeiro Silva - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Durval Ângelo - Elismar Prado -
Fred Costa - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares -
Hélio Gomes - Inácio Franco - Jayro Lessa - João Leite - João Vítor Xavier - Lafayette
de Andrada - Leonídio Bouças - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro
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- Luzia Ferreira - Rogério Correia - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sebastião
Costa - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Wander Borges - Zé
Maia.

Abertura
O presidente (deputado Dinis Pinheiro) - Às 9h14min, 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

- O deputado Gustavo Corrêa, 2º-secretário  ad hoc,  procede à leitura da ata da
reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Questões de Ordem
O deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, solicitei uma questão de ordem para

dizer  que  estou  apresentando  à  Mesa  da  Assembleia  requerimento  pedindo  ao
governador Alberto Pinto Coelho que revogue um decreto feito por ele na semana
passada.  Esse decreto altera a composição do caixa único do Estado e coloca o
Ipsemg e os recursos do fundo de saúde do Ipsemg no caixa único do Estado. Não
estou  falando  do  fundo  de  previdência.  Quanto  a  esse,  infelizmente,  este  ano  a
Assembleia Legislativa aprovou o repasse do dinheiro do fundo do servidor para outro
fundo,  e  o  dinheiro  já  foi  gasto  pelo  governo  em  outras  ações.  Foram  retirados
R$3.400.000.000,00 do fundo de previdência do servidor público. O fundo a que me
refiro é o fundo de saúde. Descontam-se 3,2% no contracheque do servidor - isso é
opcional, não é mais obrigatório - complementados com outras taxas, para se ter o
plano  de  saúde.  Esse  recurso  no  Ipsemg  já  é  de  R$200.000.000,00,
R$250.000.000,00. O governo não poderia utilizá-lo no caixa único, por isso, agora,
no final do mandato, alteraram o decreto, criando possibilidade de esse dinheiro ser
deslocado do fundo de saúde para o caixa único. O secretário da Fazenda fez um
ofício  -  estou  anexando  isso  ao  requerimento  -  para  o  presidente  do  Ipsemg,
solicitando que, até a próxima segunda-feira, seja retirado do fundo de previdência do
servidor  todo  o  recurso  que  lá  existe.  Então,  deputado  Dilzon  Melo,  repito,
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R$200.000.000,00,  R$250.000.000,00  fazem  parte  do  percentual  descontado  do
contracheque do servidor  público,  que passará para o caixa único.  Que prejuízos
serão causados? Em primeiro lugar,  o  fundo de previdência  dos servidores ficará
zerado. Isso poderá levar à paralisação das obras da ala B do Hospital do Ipsemg -
os  servidores  estão  preocupados  com  isso  -,  a  paralisação  de  recursos  para  a
compra de medicamentos e o fim de contratos com médicos e dentistas. O fundo
ficará zerado a partir de agora até o próximo governo. As aplicações financeiras do
fundo rendem cerca de 11 a 17 milhões por ano. Sem o fundo, isso não acontecerá
mais.  O  Estado perderá  permanentemente  esses  recursos caso continue valendo
esse  decreto.  Estou  entrando  com  esse  requerimento  na  Casa  solicitando  ao
governador Alberto Pinto Coelho que não proceda dessa forma no final de governo.
Sei que a situação deixada pelo governo, sob o ponto de vista econômico, é crítica.
Conforme  o  levantamento  que  fiz  deste  ano,  o  governo  arrecadou  até  agora
R$61.970.000.000,00,  mas  gastou  R$64.023.000.000,00,  ou  seja,  está  gastando
quase R$3.000.000.000,00 a mais que arrecadou. Agora, está fazendo a limpeza dos
fundos  e  caixas  de  tudo  o  que  existe  no  Estado  para  dar  conta  de  terminar  o
orçamento  do  ano.  Esse  é  o  quadro  trágico  do  chamado  choque  de  gestão.  Na
verdade, é o déficit que não é zero, que neste ano está chegando a cerca de três
bilhões de reais. Não se pode resolver esse problema pegando dinheiro do servidor
público, que, de forma sagrada, coloca-o no seu fundo de previdência. Sr. Presidente,
em função de ações como essa é que, nesta Casa, a oposição ao governo que está
terminando, que perdeu as eleições, está obstruindo os trabalhos. Não é possível que
uma transição seja feita  dessa forma,  com o povo de Minas perdendo, com mais
esqueletos, mais armadilhas sendo colocadas para o governo que vai entrar. Essa
tem  sido,  infelizmente,  a  atitude  de  uma  transição  de  faz  de  conta,  que  deixa
heranças malditas e cada vez maiores para o governo. É este o sentido da obstrução
que  a  oposição está fazendo:  servir  como denúncia  sobre o  que o  governo está
fazendo.  O  objetivo  da  nossa  questão de ordem era  explicar  o  motivo  da  nossa
obstrução. Então, Sr. Presidente, verificando que não há quórum no Plenário, solicito
que V. Exa. encerre de plano a reunião, pela inexistência de 26 deputados que não
vimos nesta Casa. Muito obrigado.
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O deputado João Leite - Sr. Presidente, é normal lançar várias acusações, mas não
querer o contraditório...

O presidente - Com a palavra, o deputado João Leite.
O deputado Rogério Correia - Solicitei que V. Exa. encerrasse a reunião por falta de

quórum.
O deputado João Leite - Estou com a palavra, Sr. Presidente.
O deputado Rogério Correia - Pedi a V. Exa. que encerrasse a reunião por falta de

quórum, Sr. Presidente.
O presidente -  Deputado Rogério Correia,  peço a sua colaboração, baseado na

questão  formulada  por  V.  Exa.,  aliás,  uma  belíssima  questão  de  ordem.  V.  Exa.
contou com a generosidade deste presidente. Então, diante desse atendimento da
sua questão de ordem, que não foi procedente, vou conceder a palavra ao deputado
João  Leite.  Então,  peço  a  sua  compreensão,  deputado  Rogério  Correia.  Com  a
palavra, o deputado João Leite.

O deputado Rogério Correia - Presidente, não entendi V. Exa.: fiz uma questão de
ordem solicitando, regimentalmente, o término desta reunião.

O presidente - Deputado Rogério Correia, estou pedindo a cooperação de V. Exa.,
que  apresentou uma questão de ordem. Na  realidade,  não  foi  abordado nenhum
assunto  procedente,  inerente  à  questão de ordem,  porque V.  Exa.  abordou outro
assunto totalmente diferente. A presidência acolheu, de forma muito gentil, o pleito de
V. Exa., contestando outros deputados que vieram aqui abordar a manifestação de V.
Exa. Assim sendo, peço a colaboração de V. Exa.

O deputado Rogério Correia - Presidente, na minha questão de ordem expliquei o
motivo da nossa obstrução e solicitei que V. Exa. encerrasse a reunião por falta de
quórum. Essa foi a questão de ordem que apresentei.

O presidente - Com a palavra, o deputado João Leite.
O deputado João Leite - Sr. Presidente, obrigado por me garantir a palavra. Esta é a

verdade: lançam um monte de inverdades e não querem o contraditório. Tenho aqui
uma mensagem do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Planejamento -
Conseplan. Deputado Inácio Franco, eles querem discutir o atraso do repasse dos
recursos pertencentes ao Estado. Doutor Wilson Batista, gostam de dizer “os tucanos
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e os outros partidos que apoiam os tucanos”. Tucano é o nosso time; o outro deve ser
camaleão. É muita cara de pau virem aqui e cobrarem do governo Alberto e de nós,
enquanto o governo do PT,  do Pimentel,  que é do  PT,  não repassa dinheiro aos
estados e aos municípios. Olhem os valores, o que está atrasado. As transferências
do  governo  federal  estão  em  atraso.  Enquanto  falam  isso,  a  Dilma,  do  PT,  está
tentando arrebentar a Lei de Responsabilidade Fiscal. Esta é a verdade: de um lado
estão os tucanos - que não são só tucanos, pois há vários companheiros do PSD,
PSB e PDT; são muitos os partidos que nos ajudam, mas vamos dizer que são os
tucanos, uma ave brasileira muito bela; do outro lado estão os camaleões, que ficam
mudando.  Deputado  Carlos  Pimenta,  estão  em  atraso  as  transferências  para  os
Estados  e  para  os  municípios.  Deputado Braulio  Braz,  preste  atenção:  estão  em
atraso os repasses da Lei  Kandir,  do auxílio  financeiro,  do salário  educação,  dos
royalties do  petróleo  e  do  gás  natural;  do  SUS,  do  Fundeb,  de  convênios,  entre
outros, recursos dependentes de repasse da União para o Estado de Minas Gerais.
Sabem  quanto?  São  R$330.000.000,00,  e,  mesmo  assim,  vêm  aqui  cobrar  do
governo enquanto estão rasgando a Lei de Responsabilidade Fiscal. Agora há uma
figura  em  Minas  Gerais  que  é  a  comissão  de  transição.  Que  figura  é  essa?
Totalmente  fora da  realidade,  do  que  vivemos.  Não se  vota  mais  na  Assembleia
porque há uma comissão de transição. Quem é ela? Ninguém sabe. É ela que vai
determinar o que se vota. Além disso, há as perdas e as receitas decorrentes das
desonerações. O PT fez a festa, desonerou para todo o mundo. Não se paga IPI de
carro,  não se  paga mais  nada,  esquecendo-se  de  que estão  matando estados  e
municípios,  onde vivem as  pessoas.  O PT matou municípios  e  estados.  Estamos
vendo a situação das prefeituras, que não é diferente da dos estados. Enquanto isso,
entregaram a Petrobras a uma quadrilha. Os camaleões entregaram a Petrobras a
uma  quadrilha!  O  PT  permitiu  que  o  brasileiro  fosse  roubado!  Roubaram  os
brasileiros!  E  vêm  falar  aqui  de  acerto,  enquanto  entregaram a  Petrobras  a  uma
quadrilha. Um lá, um sujeito que é o sub do sub aceitou devolver US$100.000.000,00.
O valor é em dólar. Eles só trabalham com dólar. Agora a Suíça vai ajudar a achar os
ladrões dos brasileiros, aqueles que roubaram a saúde e a educação. E querem falar
aqui  de dinheiro de servidor do Estado,  enquanto roubaram o País? Roubaram o
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País, levaram o dinheiro do País, e parece que não houve nada. Eles vêm aqui com a
cara levada. O Pimentel, do PT, foi comprar banana no Equador, porque querem fazer
um país bolivariano. Acaba-se a família, acaba-se tudo, só eles serão donos de tudo.
Acordem, brasileiros! O PT está roubando a gente! Armaram uma quadrilha no País.
Não vamos aceitar isso. Vamos para a luta!

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 Dilzon Melo) - (- Faz a chamada.)
O presidente - Responderam à chamada 28 deputados. Portanto, há quórum para a

continuação dos trabalhos.
2ª Parte (Ordem do Dia)

2ª Fase
O presidente - Esgotado o prazo destinado a esta parte, a presidência vai passar à

2ª  Parte  da  reunião,  em  sua  2ª  Fase,  com  a  discussão  e  votação  da  matéria
constante na pauta, uma vez que não há matéria a ser apreciada na 1ª Fase.

Discussão e Votação de Proposições
O presidente -  Discussão,  em turno único,  do  Projeto de Lei  nº  5.494/2014,  do

governador do Estado, que altera a Lei nº  6.763, de 26/12/1975, que consolida a
legislação  tributária  do  Estado.  A  Comissão  de  Justiça  conclui  pela
constitucionalidade  do  projeto  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  que  apresenta.  A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do
Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto.

Questão de Ordem
O deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, questão de ordem. Há uma série de

requerimentos apresentados. No primeiro, eu havia solicitado a V. Exa. a palavra pelo
art.  164, porque fui indevidamente chamado de várias  coisas pelo deputado João
Leite. Em segundo lugar, V. Exa. também não leu os requerimentos de inversão de
pauta, que são vários. Primeiro devem vir os requerimentos de inversão de pauta e
posteriormente a transcrição do projeto. É a questão de ordem que apresento a V.
Exa., regimentalmente.
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O presidente - Com a palavra, o deputado João Leite. Neste momento o Projeto nº
5.494 não pode ter sua ordem alterada.

O deputado Rogério Correia - Não esse, mas o restante dos projetos são alterados.
Presidente, os requerimentos são feitos em relação à pauta. Ela tem de prevalecer.

O presidente -  O deputado Rogério Correia está correto. A assessoria está nos
orientando, e está com razão neste momento o deputado Rogério Correia.

O deputado Rogério Correia - Antes eu havia solicitado a V. Exa. a palavra pelo art.
164.

O presidente - Neste instante, pelo art. 164, não.
O presidente - Vem à Mesa requerimento do deputado Sávio Souza Cruz em que

solicita a inversão da pauta desta reunião de modo que o Veto Parcial à Proposição
de Lei Complementar nº 143 seja apreciado em primeiro lugar entre as matérias em
fase de votação.  Com  a palavra,  para  encaminhar  a  votação do requerimento,  o
deputado João Leite.

O  deputado  João  Leite*  -  Sr.  Presidente,  estamos  diante  de  um  processo  de
obstrução de um governo que legalmente não existe ainda. Na verdade, nem é um
governo, mas uma comissão de transição. Imaginem que o Estado de Minas Gerais
está  parado,  a Assembleia Legislativa  de Minas Gerais  está  parada,  porque uma
comissão  de  transição  determinou  que  a  Assembleia  Legislativa  não  vote.  Nem
conheço as pessoas dessa comissão de transição, elas sequer foram eleitas pelo
povo de Minas Gerais. O futuro governador ainda não assumiu, e as contas dele têm
algumas coisas espantosas, que é o normal. Pimentel, do PT, disse que gastaria 40
milhões na campanha para governador;  gastou 51 milhões,  acompanhando o que
está acontecendo em Brasília, porque a presidente Dilma, do PT, gastou 318 milhões
na campanha dela. Pimentel, do PT, diz que gastaria R$40.000.000,00 na campanha
para governador, mas gastou R$51.000.000,00. Isso é o que ele declarou. E agora
uma comissão de transição, totalmente estranha, quer mandar em Minas Gerais. Ela
diz que acaba o seu trabalho amanhã. Como o Sr. Pimentel, do PT, explica a sua
campanha? Agora, nas notas da campanha do Pimentel, acharam documento que
mostra  que  quem fez  tudo  foi  o  irmão do dono do avião  em que foi  encontrado
dinheiro  em  Brasília.  A Polícia  Federal  deu  o  bote,  e  quem  fez  a  campanha  do
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Pimentel foi o irmão do Bené. Acharam não sei quantos milhões no avião do Bené.
Será o Benedito? No avião do Benedito estava esse dinheiro todo e, quando a Polícia
Federal chegou e flagrou o homem que fez a campanha do Pimentel, do PT, ele disse
que o dinheiro era para fazer exame de saúde. Ele foi flagrado com esse dinheiro
que, na verdade, é resto de campanha. Sobrou dinheiro da campanha do Pimentel,
do PT, em Minas Gerais. Agora, eles têm que explicar esse dinheiro, têm que explicar
essa campanha.

Eu vejo, com ressalva, algumas contas dos meus colegas. Onde estão as ressalvas
de R$11.000.000,00 da campanha do Pimentel, do PT? Como será aprovada uma
campanha  para  governador  de  Minas  Gerais  se  R$11.000.000,00 apareceram do
nada? Enquanto isso dizem que há ressalva na conta do deputado fulano de tal,
porque apareceu uma nota fiscal de posto de gasolina. E os R$11.000.000,00 do
Pimentel, do PT. De onde vieram esses recursos para campanha? Quando eu jogava
futebol e acontecia isso, diziam que era gol de mão. Fizeram um gol  de mão em
Minas Gerais.

No Norte de Minas, está estourando tudo, até dentaduras em saco de linhagem. O
eleitor metia a mão no saco de linhagem para experimentar a dentadura. Estão aí os
coronéis do PT, fazendo campanha em Minas Gerais. O maior coronel é o Pimentel,
do PT. Ele tem que explicar esse dinheiro. Eram R$40.000.000,00 para fazer uma
campanha  e,  de  repente,  deputado  Mourão,  aparecem  mais  R$11.000.000,00  do
nada. Agora, ele quer dizer que são R$51.000.000,00, fora o dinheiro do Benedito,
que fez a campanha do Pimentel, do PT, que chegou naquele avião, em Brasília. E
querem falar  o que deste  governo? Que Lafayette de Andrada foi  secretário,  que
Bonifácio Mourão foi líder, que Valadares foi líder, que Duarte Bechir foi líder, que nós
apoiamos?  Um  governo  que  tratou  as  contas  de  Minas  com  honestidade,  com
cuidado? Enquanto isso vêm os camaleões, que se vestem de toda pureza, mas na
verdade  entregaram  a  Petrobras,  a  Eletrobrás.  Entregaram  tudo  para  roubo.
Roubaram o Brasil, e a campanha deles é desse jeito.  Partido dos Trabalhadores:
R$318.000.000,00 numa campanha para presidência, foi o que a presidente Dilma
gastou.  Partido  do  Sr.  Pimentel,  que  previa  gastar  R$40.000.000,00  e  gastou
R$51.000.000,00, e avião cheio de dinheiro voando para todos os lados. E o que
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aconteceu no Norte de Minas? E o que aconteceu em vários lugares? Pimentel, do
PT tem que explicar. Enquanto isso, cobram dos outros. É como Jesus disse mesmo:
o PT fica cobrando que nós engolimos um mosquito, mas eles engolem um camelo.
Essa é a campanha deles. Como é que uma campanha dessas pode ser reconhecida
pelo Tribunal Regional Eleitoral? A campanha do PT pode passar? Pode passar a
campanha do Pimentel? Pode passar a campanha que aconteceu no Norte de Minas:
dentadura para lá, dentadura para cá? Pode acontecer, em Minas Gerais, que uma
comissão de transição mande na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, conforme
faz um vice-governador que ainda não é governador e que desrespeita esta Casa,
como o Toninho Andrade? Ele tem que explicar o que tem dito para a imprensa: que a
Assembleia  não  vai  votar  nada.  Sr.  Toninho  Andrade,  o  senhor  não  manda  na
Assembleia Legislativa. O senhor está eleito, mas não sabemos se vai tomar posse
porque  vocês  têm  que  explicar  muita  coisa  na  campanha.  O  senhor  respeite  a
Assembleia Legislativa de Minas Gerais. O senhor não manda aqui. Não é possível
termos outro governo do PMDB e do PT com o governador determinando quem vai
ser o presidente da Assembleia, por ofício. E eles engolem tudo.

O que está acontecendo é inaceitável. Enquanto isso, em Brasília, estão acabando
com  a  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal.  E  querem  cobrar  do  governador  Alberto
dizendo que ele não pode. O Banco do Brasil guarda o dinheiro que esta Casa votou
de  empréstimo  e  está  segurando  o  dinheiro  para  deixar  Minas  Gerais  em  má
situação; não libera o empréstimo que foi concedido; estão lá segurando. Além disso,
há os repasses para Minas Gerais. Isso é crime. Eles acham que vão, de alguma
forma, atingir a nós, deputados que apoiamos este governo; acham que vão atingir o
governador Alberto, mas estão atingindo os pobres de Minas Gerais; estão atingindo
aqueles que recorrem aos hospitais públicos, que precisam de medicamentos, que
precisam de cirurgias. Estão atingindo os alunos das escolas, as obras do Estado de
Minas Gerais. É isso que estão atingindo.

Nós não vamos nos calar. Preparem-se. Em primeiro lugar, queremos saber se a
campanha do PT, em Minas Gerais, vai ser legalizada porque muitas explicações têm
que  ser  dadas.  É  preciso  investigar  a  campanha  do  PT,  do  Pimentel.  É  preciso
investigar os aviões que voaram com dinheiro para lá e para cá. Vejam a declaração
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deles. Quem fez a campanha do Pimentel foi o irmão do Benedito, o irmão do Bené,
que é o homem do dinheiro, é o homem do avião. Enquanto isso, o Sr. Pimentel e o
PT ficam reclamando de um aeroporto feito em Minas Gerais,  que passou para a
prefeitura. É a prefeitura que cuida de aeroporto em todos os lugares. Enquanto isso,
gastam US$1.000.000.000,00 em Cuba para fazer um porto. E querem falar de um
aeroporto em Minas Gerais. Ora, ninguém acredita. Se somos os tucanos, eles são
os camaleões. Quero ver, quero acompanhar se as contas do PT, do Pimentel, vão
ser aprovadas. Se forem aprovadas, não dá para ficar cobrando notinha fiscal de
posto de gasolina de candidatos nessa campanha. A campanha do Pimentel que o PT
fez no Estado de Minas Gerais foi lamentável.

O  presidente  -  Com a palavra,  para  encaminhar  a  votação do requerimento,  o
deputado Rogério Correia.

O deputado Rogério Correia* - Presidente, sei que a derrota eleitoral dos tucanos
foi  dura.  Aécio  perdeu em Minas.  Perdeu para  governo  do  Estado no 1º  turno  e
perdeu no 2º turno. Aécio quebrou Minas e Aécio perdeu em Minas. Perdeu porque os
mineiros já não aguentavam o governo dos tucanos. Não aguentavam as mentiras e
tudo o que era escondido debaixo do tapete. Até aeroporto foi escondido debaixo do
tapete. Tudo de errado era feito e nada podia aparecer na imprensa. Por isso Aécio
perdeu  em  Minas.  Inicialmente,  achei  que  esse  ódio  que  o  PSDB  tem  do  povo
mineiro, do povo brasileiro, das camadas populares e especialmente do PT se tratava
apenas de uma ressaca eleitoral, de um ressentimento. E até compreendi.  É uma
ressaca eleitoral dura mesmo. Aécio perdeu em Minas. Dói no ouvido dos tucanos,
mas  é  a  verdade.  Aécio  perdeu  em  Minas.  Tem  até  uma piada  que  está  sendo
contada nas redes sociais. Um mineiro chegou na Cidade Administrativa e perguntou:
“Eu vim  aqui  porque quero  cumprimentar  o  governador  eleito  Pimenta  da  Veiga”.
Quem cuidava da Cidade Administrativa disse: “Pimenta da Veiga e Aécio perderam a
eleição. Quem está aqui agora governando é o Sr. Fernando Pimentel”. Ele falou:
“Muito  obrigado”.  E  foi  embora.  E  foi  assim  sucessivamente.  Na  décima  vez  ele
chegou lá e falou: “Eu vim aqui visitar o governador eleito Pimenta da Veiga”. E o
funcionário da Cidade Administrativa disse: “Pimenta da Veiga e Aécio perderam a
eleição. Quem está governando agora é o Sr. Fernando Pimentel e o senhor já veio
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aqui 10 vezes falar isso”. E o moço falou: “É porque eu adoro ouvir isso”. Essa é a
piada que está sendo contada em toda Minas Gerais.

Aécio perdeu as eleições. Sei que a ressaca eleitoral dói na cabeça dos tucanos e
eles começam a ofender,  destilar  o ódio.  Ressaca eleitoral  passa,  gente. Tenham
calma. O meu medo é que isso está indo para o golpismo. Alguns grupos já estão
indo para as ruas pedir  impeachment, volta à ditadura militar. Os tucanos já estão
passando de ressaca eleitoral para golpismo. Agora mesmo vimos o deputado João
Leite querer tirar o Pimentel no golpe. “Tem que olhar as contas do TRE, vamos tirar o
Pimentel, onde está o dinheiro, tira o Pimentel.” Pelo amor de Deus, vamos assumir
que perdeu as eleições.  Perdeu porque era um governo que precisava perder as
eleições em Minas. O povo já não aguentava mais. As professoras já não aguentam
mais ver os tucanos pela frente depois de tudo que fizeram. Está na hora de reciclar
Minas. Ninguém aguenta mais os tucanos.

E agora, no final do processo, em vez de entregar o governo que democraticamente
o povo definiu que será governado pelo Fernando Pimentel, pelo PT, PMDB, PRB,
Pros, PCdoB e outros aliados, porque é um governo de aliança, os tucanos querem
apagar as digitais de coisas erradas, esconder outras questões e saquear o recurso
público.  Querem  deixar  o  orçamento  público  e  o  dinheiro  em  Minas  Gerais
completamente saqueado. Essa é a denúncia que estou fazendo hoje e que nenhum
jornal da imprensa quer fazer. Impressionante. Por que não querem? Quando ligamos
a televisão está passando um monte de propaganda do governo. Estão enchendo os
mineiros  de  propaganda  e  eles  já  não  estão  aguentando  mais  isso,  por  isso
derrotaram os tucanos.

Então, a partir dessa derrota, eu peço ao governo, ao Alberto Pinto Coelho que a
enxergue com altivez democrática. Numa eleição a gente ganha ou perde. Eu, por
exemplo,  já  disputei  11  eleições.  Já  perdi  cinco  e  ganhei  seis.  Quando perde,  a
pessoa deve ir  fazer outra coisa, cuidar da vida com outros afazeres políticos em
outras esferas. É assim que funciona. Quando ganha, vai governar ou vai legislar. A
democracia  é  feita  de  vitórias  e  derrotas.  O  Lula  perdeu  várias  eleições,  mas
continuou no campo da oposição até virar governo. Agora é a vez da Dilma. É assim
que o sistema democrático funciona. As coisas não podem ser feitas como o Carlos
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Lacerda e os tucanos desejam fazer. O lema deles é não disputar, e, se disputar, não
pode  ganhar,  se  ganhar,  não  pode  tomar  posse,  e,  se  tomar  posse,  não  pode
governar.  Não  é  mesmo,  deputado  Carlos  Henrique?  Isso  não  pode  acontecer.
Devemos respeitar o processo democrático.

Agora,  na  comissão  de  transição,  estamos  assistindo  a  algo  terrível,  que  é
exatamente o que estamos denunciando. Na verdade, essa é uma transição de faz de
conta. Até hoje, o quadro financeiro não foi passado, e isso só será feito agora no
final.  Portanto,  o governo está escondendo os dados. É uma transição de faz de
conta, e o Pimentel já reclamou disso.

Aeroportos são escondidos, como o do tio Pedro, que agora passou para gestão da
prefeitura para que o  tio  Pedro  continue com a chave e para  que um escândalo
eleitoral não seja instalado. Não vou falar de outros escândalos porque acho que o
deputado João Leite está com revanchismo e ódio no coração, mas quero discutir o
que precisa ser discutido na transição. Poderia falar de Furnas e do mensalão do
Azeredo. Existe muita corrupção escondida debaixo do tapete dos tucanos, como é o
caso da Cemig, da Codemig e da Cidade Administrativa. Tudo isso será fruto de CPI.
Aliás, Aécio Neves recebeu recursos das empreiteiras da Operação Lava Jato, mas
este não é o tema de hoje.

Só gostaria de lembrar essas coisas ao deputado João Leite, que fica se fazendo
de  santo  e  achando  que  tucano  faz  campanha  vendendo  tucaninho.  Eles  não
recebem dinheiro de empreiteira, nem nada. Eles são puros. Fazem campanha com a
pureza da alma e do argumento. Não é bem assim não, tucanos. Vocês não fazem
campanha vendendo tucaninhos, não. Essa campanha cara que o Aécio Neves fez foi
fruto do dinheiro de mineradoras e empreiteiras. Não me venha com essa conversa
fiada de achar que são santos porque o povo não é bobo, não. É por isso que o Aécio
perdeu a eleição em Minas Gerais. O povo não é bobo. Isso aqui não é curral do
senador Aécio Neves, apesar de ele achar que sim. Aliás, o Aécio é mentiroso. Ele
disse que ia ganhar a eleição em Minas. Vocês se lembram disso? Ele disse: “Não
me deixem passar por mentiroso”, mas passou, sim, por mentiroso. Perdeu a eleição.

Além de esconder aeroporto, agora estão utilizando dinheiro do fundo do Ipsemg, e
não ouvi nenhuma resposta sobre isso. Com o novo decreto do governador Alberto
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Pinto Coelho, R$200.000.000,00 estão sendo realocados para o caixa único. Esses
R$200.000.000,00 é dinheiro do servidor público, do servidor do Ipsemg que está
doente e que precisa ir ao médico. Esse dinheiro está saindo do Ipsemg para pagar
outras coisas em fim de governo. Por que o governo está fazendo isso? É porque ele
quebrou, faliu Minas. Os tucanos e o Aécio quebraram Minas.

Os  dados  do  Tribunal  de  Contas  informam que  R$61.970.000.000,00  é  o  valor
efetivo  que  foi  acumulado,  ou  seja,  arrecadado.  Vamos  arredondar  para
R$62.000.000.000,00. Esse foi o valor efetivado e acumulado. Já o valor de despesa
acumulada  foi  de  R$64.000.000.000,00,  e  o  déficit  deste  ano  é  de
R$4.000.000.000,00. O governo está pegando dinheiro emprestado para tentar cobrir
esse déficit, mas, no ano passado, nem isso ele conseguiu, e Minas Gerais terminou
o  ano  com  um  crédito  a  menos,  um  orçamento  a  menos,  de  quase
R$1.000.000.000,00, e, este ano, esse valor subiu para R$4.000.000.000,00.

Deputado João Leite, o que a Dilma está fazendo em Brasília é diminuir o superávit
primário,  ao pedir  que o Congresso Nacional  vote às claras. Mas aqui,  não. Aqui,
está-se assaltando o erário público, deixando-o sem dinheiro no caixa e com déficit
orçamentário. Existe uma diferença enorme entre diminuir superávit para não gerar
desemprego, miséria, e garantir o funcionamento do País às claras, e fazer Termo de
Ajustamento de Gestão com o Ministério Público para tirar  R$8.000.000.000,00 da
saúde e R$8.000.000.000,00 da educação. Isso, sim, foi  feito de forma indevida e
ilegal.  O  TAC será  considerado ilegal  porque  é  contra  a  Constituição do Estado.
Fizeram  isso  e  vêm  agora  aqui  dar  de  santo.  Por  isso  Aécio  perdeu em Minas,
deputados, deputadas e povo mineiro. Parabéns, povo mineiro. Derrotou Aécio em
Minas, e os tucanos não gostam de ouvir isso, mas essa é a pura verdade. Aécio
perdeu em Minas, ele que teria 4 milhões de votos a mais, ele que disse que não
deixassem  chamá-lo  de  mentiroso.  Aécio  mentiroso  perdeu em  Minas.  Aceitem a
derrota. Alberto Pinto Coelho respeite o resultado das urnas, não tire todo o dinheiro
do caixa do Estado, não esconda nem apague o que foi feito errado. Muito obrigado,
Sr. Presidente.

O presidente  -  Com a  palavra,  para  encaminhar  a  votação do requerimento,  o
deputado Lafayette de Andrada.
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O deputado Lafayette de Andrada* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, é preciso fazer
algumas  reflexões  principalmente  sobre  esse  blá-blá-blá  e  essa  charanga  que  o
deputado Rogério Correia trouxe ao Plenário. Como profeta do óbvio, ele nos contou
e informou que Aécio perdeu em Minas. Ele e o Rubinho Barrichello estão um pouco
atrasados,  porque  essa  é  uma  notícia  já  divulgada  pelas  principais  redes  de
comunicação do País. Quero falar sobre o grande estelionato eleitoral que aconteceu
e por que Aécio perdeu em Minas e em todo o Brasil. Se houvesse um Procon das
eleições,  a  presidente  Dilma  estaria  nos  seus  bancos  por  causa  de  falsidade  e
propaganda enganosa. Ela dizia que de forma nenhuma poderiam aumentar os juros.
Nem esquentou a cadeira,  dois dias depois,  ela aumentou os juros. Ela dizia que
estava tudo muito bem com referência ao meio ambiente e que o desmatamento da
Amazônia  estava diminuindo,  mas  este  ano ficamos  sabendo que houve  o  maior
desmatamento  dos  últimos  10  anos.  Ou  seja,  aconteceu  na  verdade  um  grande
estelionato eleitoral. Na matéria de hoje, a  Folha de S.Paulo diz que a presidente
Dilma está reunindo seu ministério para voltar a cobrança da Cide, o imposto que
pagamos quando compramos combustíveis.  Ou seja, é esse o grande estelionato.
Enganaram a população para conseguir de maneira desonesta vencer as eleições.

Vou trazer ainda mais uma notícia que deixará V. Exa., deputado Rogério Correia,
estarrecido. O candidato Aécio criticava o excesso de ministérios que existe hoje, o
que servia para dar emprego à companheirada do PT. Era uma porção de ministérios
que não tinha nenhum função. A Folha de S.Paulo pegou a agenda da presidente
Dilma de  um  ano  para  cá  e  verificou  que  vários  ministros,  há  mais  de  um ano,
deputado João Leite,  não despacham com a presidente. É um ministério que não
existe. Ela cita quais são eles, e algumas funções são até importantes. O ministro
Garibaldi Alves, da Previdência, há mais de um ano não teve o prazer de despachar
com a presidente. O ministro Maurício Dias também lamentavelmente há mais de um
ano não se reuniu com a presidente. O ministro Jorge Hage, da Controladoria, é ao
contrário: a Dilma foge dele, porque todo o petrolão e tudo que há de errado está lá.
Esse há mais  de  um ano também não é  recebido  pela  presidente  Dilma.  Alguns
ministros que foram nomeados no início deste ano também - coitados - entraram e
cumprimentaram  a  presidente  naturalmente  no  dia  da  posse  naquela  solenidade
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bonita no Palácio do Planalto. O ministro Mauro Borges, do Desenvolvimento, não
teve o prazer de despachar com a presidente desde que foi nomeado. O ministro
Clelio  Campolina,  da  Ciência  e  Tecnologia,  cumprimentou,  recentemente  saiu  do
ministério e não teve a honra nem o privilégio de despachar com a presidente. O
ministro Vinicius Nobre, do Turismo, também lamentavelmente viaja muito, não teve
tempo, e até hoje a presidente Dilma não lhe deu o prazer de se encontrar com ele. O
ministro  Laudemir  André,  do  Desenvolvimento  Agrário,  nada.  O  ministro  Eduardo
Benedito Lopes, da Pesca, também não teve ainda o prazer de se encontrar com a
presidente no gabinete presidencial.

Sr.  Presidente,  esse é o  desgoverno do PT.  O desespero  do  deputado Rogério
Correia é porque ele sabe perfeitamente da desorganização que o PT aprontou neste
país. O País está se desmanchando, essa é a grande verdade. Todos os indicadores
econômicos mostram o desgoverno, a situação caótica que nunca existiu antes na
história deste país, que vamos adentrar um próximo ano terrível, e eles não sabem o
que fazer.  Essa é a grande realidade. E, então,  eles ficam criticando porque aqui
mudou a rubrica do que era do Ipsemg e foi para o caixa único. Foi para o caixa
único, mas carimbado; a rubrica é a mesma; o recurso é o mesmo; não se alterou
nada.  Ele  disse:  R$200.000.000,00.  Ora,  R$200.000.000,00  foi  o  que  um  dos
assessores  da  Petrobras,  no  caso  do  petrolão,  aceitou  devolver.  Como  disse  o
deputado João Leite, o sub do sub do sub topou devolver R$200.000.000,00. São
cento e poucos milhões de dólares que dão mais de R$200.000.000,00. Esse é um
envolvido no petrolão, há outros mais.

O  noticiário  desta  manhã  disse  que  o  Banco  do  Brasil  já  bloqueou  mais  de
R$90.000.000,00  nas  contas  bancárias  de  diretores  médios  e  pequenos,  da
Petrobras.  E  esses  recursos  estão  lá.  O  Sr.  Youssef  falou  claramente  que  eram
recursos  devolvidos  ao  PT  para  fazer  sua  campanha.  E  aí  há  a  indagação  do
deputado João Leite. O Pimentel disse que iria gastar R$40.000.000,00, mas gastou
R$51.000.000,00. De onde veio esse dinheiro? A gente não sabe. Ele está tentando
explicar as contas. Parece que a assessoria técnica do Tribunal Eleitoral ainda não
conseguiu fechar bem as contas do candidato Pimentel. A informação que temos é
que  a  assessoria  técnica  responsável  deu  parecer  pela  rejeição  das  contas  do
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governador  Pimentel.  Vamos  ver  o  que  acontecerá.  Pode  ser  que  haja  alguma
explicação que não sabemos ainda, não é, deputado João Leite? Ele disse que iria
gastar R$40.000.000,00, mas gastou R$51.000.000,00, R$11.000.000,00 a mais na
campanha eleitoral. Provavelmente haverá alguma explicação.

Deputado João Leite, para encerrar a minha fala, com muita tranquilidade, quero
destacar  que,  ao longo destes últimos 12 anos em que o PSDB governou Minas
Gerais, o Estado, em todos os setores, foi exemplo de gestão. Agora vêm dizer que o
Estado está  quebrado.  Está,  como todos  os  outros  estados  do  Brasil.  E  começa
assim:  só  este  mês  o  governo  federal  deixou  de  repassar  R$300.000.000,00  ao
governo de Minas, recursos do Fundeb e do SUS, verbas que pertencem a Minas
Gerais,  mas  a  desorganização  do  governo  federal  é  tão  grande  que  esmaga  os
estados. Todos os estados estão em posição falimentar pelo desgoverno e pela falta
de competência do governo federal, que não transfere recursos que pertencem aos
estados. A União é muito inteligente: a tributação e os impostos, mesmo aqueles que
pertencem aos municípios e aos estados, ela recolhe para si e depois os redistribui a
quem é de direito, ao verdadeiro dono do dinheiro. O que a União, o governo Dilma,
do  PT,  está  fazendo?  Recolhe  os  recursos,  e  não  os  repassa.  Estão  todos  os
municípios  quebrados.  Ontem  recebi  mais  de  cinco  prefeitos  com  pires  na  mão
porque os recursos não vêm. Agora, estão fazendo a mesma coisa com os Estados,
principalmente com Minas Gerais, perseguindo o nosso Estado. São recursos nossos,
do povo mineiro que estão retidos em Brasília, causando dificuldades para a nossa
população.

É contra isso que temos de vociferar. É essa a denúncia que o deputado Rogério
Correia tem de fazer, que o dinheiro do povo de Minas está retido em Brasília e não
vem para cá. É dinheiro do Fundeb, deputado Rogério Correia, que defende tanto a
educação; é dinheiro do Sus, deputado Rogério Correia, que não vem para cá, está
retido lá. É essa a situação por que está passando o Estado de Minas e todos os
outros estados. O governo federal, pela sua falta de competência e de gestão, não
está dando conta de resolver os problemas e está agarrando para si dinheiro que não
lhe pertence, dinheiro que pertence aos estados e municípios, deixando todos nós,
enfim,  toda a  população brasileira,  e,  no  nosso caso,  a população mineira  a  ver
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navios, em extrema dificuldade. Isso ocorre não por conta do governo de Minas, mas
por  conta  da  falta  de  gestão,  da  incompetência  e  -  por  que  não  dizer?  -  da
desonestidade do governo federal. Eram essas as minhas palavra, presidente. Muito
obrigado.

O presidente  -  Com a palavra,  para  encaminhar  a  votação do requerimento,  o
deputado Gustavo Valadares.

O  deputado  Gustavo  Valadares*  -  Sr.  presidente,  Sras.  deputadas  e  Srs.
Deputados,  disponho  de  10  minutos  para  discorrer  sobre  diversos  assuntos
importantes, que já foram trazidos a este Plenário na manhã de hoje. Como líder da
maioria e representante desse governo que permanece até 31 de dezembro deste
ano  e  que  transformou  Minas  Gerais  ao  longo  dos  últimos  12  anos,  iniciarei  as
minhas palavras justificando. Por um lado, acalmarei os servidores do Estado, mas,
por outro, os deixarei preocupados.

O deputado Rogério Correia trouxe à tona a questão da transferência, se não me
engano, de R$200.000.000,00 do fundo do Ipsemg ao caixa único do Estado. Essa
manobra,  ou ato,  em absolutamente nada modifica  a realidade dos servidores do
Ipsemg e daqueles que dependem desse instituto para receber a sua aposentadoria.
O  Estado,  que  até  hoje  cumpriu  todas  as  suas  obrigações  para  com  os  seus
servidores, continuará fazendo isso. Houve uma transferência para o caixa único, pois
assim o fez o governador através de decreto, mas sem que houvesse absolutamente
nenhum prejuízo aos servidores do Estado.

É bom alertar todos os servidores do Estado e também os brasileiros que estamos
sendo roubados. A nossa Petrobras está praticamente falida em razão da corrupção
que lá se instalou com o governo do PT, liderada pela ex-presidente do conselho de
administração dessa empresa, que é hoje a presidente da República.

Faço esse alerta e digo aos servidores do Ipsemg que não se preocupem com a
situação do governo do Estado e com as suas obrigações, pois elas continuarão a ser
cumpridas,  assim  como  o  foram  religiosamente  ao  longo  dos  últimos  12  anos.
Preocupem-se com o futuro da nossa principal empresa, que é uma das maiores do
mundo, que já teve as suas ações batendo na casa dos R$50,00, as quais hoje quase
não valem R$12,00. É com isso que os servidores do Ipsemg, os mineiros e todos os
brasileiros têm de se preocupar.
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Agora  faço  um outro  alerta  à  população mineira  em  especial.  Nós,  democratas
como somos, reconhecemos a vitória do PT nessa eleição recente para o governo do
Estado, mas a população mineira sabe que o futuro governador Pimentel, do PT, só
assumirá em 1º de janeiro. Equipe de transição não é equipe de governo. Não cabe à
equipe de transição, nem ao vice-governador eleito, que por esta Casa passou, ficar
pautando a Assembleia Legislativa e o governo estadual. Façam isso a partir de 1º de
janeiro,  se  souberem,  pois  duvido  que  saberão  trabalhar  com  competência.  Se
souberem  fazer,  que  o  façam  a  partir  de  1º  de  janeiro,  quando  será  iniciado  o
mandato de cada um dos senhores. Até 31 de dezembro não há equipe de transição
que mande em Minas Gerais. Até essa data temos um governo eleito há quatro anos
para governar este Estado.

Faço  uma  sugestão  ao  deputado  Rogério  Correia:  proponha  a  seus  colegas
deputados  do  PT  que  apresentem  uma  emenda  à  Constituição  Federal  e  às
constituições  dos  estados,  para  que,  a  partir  do  próximo  mandato,  encerrada  a
eleição  em  outubro,  o  novo  governo  assuma  no  dia  seguinte.  Duvido  que  isso
ocorrerá, pois,  o governo do PT, por onde passa, passa somente uma vez, e não
volta.  Vamos propor isso, deputado Wander Borges. No dia seguinte, destitui-se o
governo  que estava e  entra  o  governo eleito.  Faremos  assim.  Como disse o  ex-
senador Mão Santa, nascer, morrer e votar no PT é uma vez só.

Quero  dizer  que a  equipe  de  transição não  manda  aqui.  É  interessante  que a
população mineira veja a incoerência do PT. O que me surpreende, deputado João
Leite, é que ela começou a aparecer antes mesmo da posse do governo deles, 1º de
janeiro. Ao longo dos últimos anos, defenderam de maneira radical a valorização dos
servidores estaduais e estão aqui obstruindo os trabalhos da Assembleia para não
darem o aumento de 4,6% a todos os servidores estaduais,  retroativo ao mês de
outubro. Diziam-se os mais preocupados em resolver o problema dos servidores da
Lei nº 100, mas estão aqui obstruindo os trabalhos da Assembleia Legislativa para
que não votemos a PEC nº 69, que veio para regularizar e resolver a aflição de mais
de 90 mil servidores do Estado. Essa incoerência ficará ainda mais clara a partir de 1º
de janeiro.

Deputado João Leite, dei um prazo ao futuro governador. Daremos-lhe esse prazo.
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Peço esse voto de confiança a V.  Exa.,  ao deputado Duarte Bechir,  ao deputado
Wander Borges, porque, a partir  do próximo ano, estaremos na mesma trincheira.
Deputado João Leite, daremos a ele o prazo de 100 dias para que encaminhe apenas
duas propostas iniciais a esta Casa: a primeira para resolver e melhorar, de forma
substancial, o piso dos servidores da educação, dos professores do Estado. Tenho a
certeza de que o governador Pimentel assim o fará. Foi o que ele fez ao longo dos
últimos 12 anos nos quatro cantos do Estado, porque era um absurdo o que o nosso
governo fazia com os servidores da educação. Ele sabia da realidades da contas.
Não  é  um  homem  preparado,  bom  de  serviço,  estudioso?  Então,  sabia  das
dificuldades  que  tínhamos  e  as  que  irá  enfrentar  a  partir  de  1º  de  janeiro.  Não
admitiremos que passe dos 100 dias o encaminhamento para cá desse projeto dos
servidores. Não há desculpa.

E a segunda proposta, deputado Carlos Pimenta, é a queda do ICMS da energia
elétrica no Estado de Minas Gerais. Como deputado vigilante e de longos anos na
Assembleia Legislativa, V. Exa. também saberá cobrar. Alguns deputados do PT - não
vou citar nomes e não foram poucos, deputado Lafayette de Andrada - diziam e dizem
que o ICMS da energia elétrica cobrado no Estado de Minas Gerais é dos maiores do
País. Que não se apressem, deputado Rogério Correia, daremos 100 dias. Cem dias
é muito tempo para que aprendam a redigir um projetinho de lei reduzindo o ICMS
que incide sobre a energia elétrica no Estado de Minas Gerais e o encaminhem à
Assembleia. Deputado Inácio Franco, como grande defensor de Pará de Minas e da
região do Centro-Oeste, V.  Exa. ficará atento. Receba hoje, já,  a  reivindicação da
população  daquela  região  pela  redução  do  ICMS  dirigida  ao  futuro  governador,
aquele  dito  “bom  de  serviço”.  Não  aceitaremos  a  desculpa  de  que  o  Estado  se
encontra  em uma situação complicada,  de  dificuldade  econômica e  financeira.  V.
Exa.,  como  ministro  do  Desenvolvimento,  pouco  fez  ou  nada  fez  para  Minas,
provavelmente porque achava que Minas não precisava de V. Exa nem do governo
federal. Cem dias, futuro governador, 100 dias. Estarei aqui na trincheira da oposição,
pronto  para  cobrar  todas  as  propostas  do  futuro  governo,  para  que  os  próximos
quatro anos não sejam o retrato de um estelionato eleitoral praticado pelo PT. Muito
obrigado, presidente.
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O presidente  (deputado  Gustavo  Corrêa)  -  Com  a  palavra,  para  encaminhar  a
votação do requerimento, o deputado Ulysses Gomes.

O deputado Ulysses Gomes* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados.
Estamos debatendo esse projeto de lei. Tenho acompanhado as discussões, que, na
verdade, nos mostram o desespero daqueles que não reconhecem nem aceitam a
derrota.  Não aceitam,  sobretudo,  o  processo democrático.  É  interessante,  porque
alguns assuntos reafirmam muito o que dissemos em questionamentos e debates ao
longo deste mandato.

O  deputado  Gustavo  Valadares  disse  que  vai  cobrar  e  espera  que  o  futuro
governador Pimentel pague o piso dos professores. Deputado Rogério Correia, cai
por terra toda a história de que o atual governo pagava o piso. Se o deputado está
dizendo que o Pimentel terá de pagar o piso, realmente o atual governo nunca pagou
nem  paga  o  piso  nacional  salarial.  Sempre  dissemos  isso  aqui,  os  professores
sempre  cobraram  do  governo.  De  alguma  forma,  a  base  do  governo,  como  fez
durante todo o mandato, quis enganar a população de Minas com números confusos,
querendo dizer que pagavam o piso nacional salarial,  que nunca foi  pago. Agora,
estamos vendo o deputado afirmar isso, porque, se ele disse que o Pimentel terá de
pagar  o  piso,  tem  algo  errado.  Poderia  dizer  que  o  Fernando  Pimentel  terá  de
continuar a pagar o piso para os professores. Continuar pagando o quê? Aquilo que
não se paga?

A minha expectativa é ouvir da atual base do governo um pouco mais de coerência
em suas avaliações. Ouvi questionamentos sobre o repasse de verbas do governo
federal.  De  fato,  de  acordo  com  a  Secretaria  do  Tesouro  Nacional,  a  queda  de
repasses  federais  chegou  a  R$1.700.000.000,00  para  Minas  Gerais.  Isso,  em
hipótese alguma, reflete o impacto da situação em que se encontram as contas do
Estado de Minas Gerais.  O déficit  nominal de Minas é de R$8.500.000.000,00. As
contas  de  2014  pioraram  se  comparadas  às  de  2013.  O  déficit  da  previdência
estadual aumentou, a arrecadação caiu e o limite para a tomada de empréstimo está
menor,  conforme dados  divulgados  pelo  Tribunal  de  Contas  da  União.  Essa  é  a
situação de Minas, deputado Rogério Correia. Vou registrar novamente: o déficit da
previdência  estadual  aumentou,  a  arrecadação  caiu,  o  limite  para  a  tomada  de
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empréstimos  está  menor,  conforme dados  divulgados  pelo Tribunal  de  Contas da
União. Essa é a situação de Minas: diminuiu a arrecadação, aumentou o déficit e,
consequentemente, o seu poder de endividamento diminui ainda mais. Até porque o
endividamento de Minas chegou ao limite, não dá mais. Esta é a situação que vamos
encarar no próximo governo: um estado totalmente endividado.

A atual base do governo está querendo confundir números e questionar o governo.
E ainda tiveram coragem de dizer que o PT é uma vez só. O povo brasileiro elegeu os
presidentes Lula e Dilma e, consequentemente, o PT pela quarta vez. No processo
democrático, o PT é o partido que mais tempo governou o País. É absurdo da nossa
parte  ter  de  ouvir,  lamentavelmente,  esse  nível  de  discurso  que  se  faz  aqui.
Questionam as contas do governo federal, mas endividaram Minas Gerais. Cobrar,
apontar o dedo no nariz, apontar o dedo na cara, dizendo que não sabemos gerir o
País? Pegamos o País quebrado, endividado. Olhem a situação dele, a geração de
emprego, a renda do trabalhador, a vida das pessoas. A vida do povo melhorou. Por
isso o povo brasileiro, ao longo dos últimos 12 anos - agora vamos para 16 anos -,
confirmou  nas  urnas  o  desejo  de  continuar  essas  transformações.  Por  causa  da
quantidade  de  mentiras  ditas  em  Minas  Gerais,  o  Aécio  perdeu.  Por  causa  da
quantidade de mentiras pregadas ao longo dos anos, estamos governando o País há
16 anos.

E, mesmo depois de derrotas e derrotas, continuam a subir na tribuna e a contar
mentiras; continuam a apontar o dedo na cara, enchendo o peito e dizendo que são
exemplo de gestão,  com um déficit  nominal de quase R$9.000.000.000,00. Isso é
exemplo de gestão? Se o governo federal fizer o repasse, eles diminuem o déficit em
R$1.500.000.000,00.  O  déficit  é  quase  R$9.000.000.000,00.  Estamos  falando  de
conta matemática. O déficit em Minas Gerais seria em torno de R$6.000.000.000,00,
o que não mudaria a cara da gestão ineficiente, mentirosa do governo tucano, ao
longo de 12 anos em Minas Gerais. O governo sucateou a saúde do Estado.

Podemos  citar  qualquer  exemplo  para  os  cidadãos  que estão  nos  ouvindo.  Os
hospitais estão sem dinheiro, bem como as fundações. A segunda maior fundação do
Estado está em Pouso Alegre, no Sul de Minas. De acordo com o atual sistema, é
nomeada uma lista tríplice para indicação da direção da fundação pelo governador.



93
____________________________________________________________________________

Deputado Rogério Correia, sabem o que estão fazendo? Por meio de um projeto de
lei que trata da educação, estão apresentando uma emenda frankenstein, querendo
fazer  o  quê?  Perpetuarem-se  no  poder  das  fundações,  tirando  da  decisão  do
governador a indicação da lista tríplice. Na opinião deles, depois de terem governado
todo  esse  tempo,  a  direção  das  fundações  deve  ser  eleita  pelo  conselho
administrativo. Estão querendo fazer um esquema nas fundações e nas autarquias do
Estado para se perpetuarem no poder, pois não estão aceitando a derrota.

É esse o exemplo de gestão? É uma gestão de total controle da mídia, que não
conta  o  que  ocorre  em  Minas  Gerais,  que  não  fala  do  endividamento,  que  está
fechando  contratos,  acabando  com  obras  de  manutenção.  É  essa  a  situação?  A
situação em que eles  estão é  a seguinte:  não há dinheiro para a  saúde,  para  a
educação, para as obras, para a segurança pública, como vimos com as galerias
lotadas aqui, mas há dinheiro para continuar todo esse plano de mídia, de maquiar
toda  a  situação  de  Minas  em  todas  as  mídias.  Ao  assistir  o  Jornal  Nacional,  o
Fantástico,  no meio das propagandas, está a do governo de Minas, como se tudo
estivesse  uma  maravilha.  Infelizmente  continuamos  com  essa  história  de  Minas
midiática contra a Minas real. A Minas real é a Minas que derrotou o Aécio, a Minas
que reconhece no dia a dia as deficiências do Estado, a distância do Estado na vida
das pessoas, como disse, na saúde, na educação. Visitem uma escola pública em
uma cidade pequenininha, como o Município de Estiva, e vejam a situação em que se
encontra. Quero ver se alguém tem coragem de ir ao banheiro que as crianças usam.
Visitem uma outra cidade pequena no Sudoeste e conheçam a sua realidade. Visitem
uma cidade grande,  como Pouso Alegre,  no Sul  de Minas,  e conheçam a Escola
Vinícius Meyer. Quem tem coragem de estudar naquela escola, sem janelas, com a
fiação caindo na cabeça dos alunos, chovendo dentro da sala de aula? Essa é a
situação  das  escolas  em  Minas  Gerais.  Pegam  uma  e  outra  escola  que  estão
estruturadas, o governo do Estado fotografa, filma e apresenta na mídia.

Essa é a realidade que vamos encarar no próximo governo, com os desafios que se
apresentam mas, sobretudo, com o compromisso de melhorar a vida do povo mineiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
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Questão de Ordem

O deputado Ulysses Gomes - Solicito, pela ordem, o encerramento de plano desta

reunião, devido à falta de deputados no Plenário.

Encerramento

O presidente - A presidência  verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação dos trabalhos, declara prejudicado o requerimento do deputado Sávio

Souza Cruz e 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.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DO NOME DE LISTER CÉSAR NASCIMENTO

PARA O CARGO DE DIRETOR-GERAL DO DETEL, EM 13/5/2014

Às  15h18min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  Vanderlei

Miranda, Inácio Franco e Gustavo Valadares (substituindo o deputado Zé Maia, por

indicação da liderança do BTR), membros da supracitada comissão. Havendo número

regimental,  o  presidente  ad  hoc,  deputado  Vanderlei  Miranda,  declara  aberta  a

reunião e informa que não há ata a ser lida por  se tratar  da primeira reunião da

comissão.  A seguir,  a  presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  eleger  o

presidente e o vice-presidente. Registram-se as candidaturas dos deputados Inácio

Franco para presidente e Vanderlei Miranda para vice-presidente que, submetidas a

votação, são aprovadas por unanimidade. O presidente ad hoc empossa o presidente

eleito que, em seguida, empossa o vice-presidente. O presidente, deputado Inácio

Franco, designa o deputado Vanderlei Miranda como relator da matéria e, cumprida a

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

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 21 de maio de 2014.

Inácio Franco, presidente - Vanderlei Miranda - Rômulo Viegas.
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ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR
PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DO NOME DE JOSÉ DONALDO BITTENCOURT

JÚNIOR PARA O CARGO DE PRESIDENTE DA JUCEMG, EM 14/5/2014
Às 14h12min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Bosco, Dalmo

Ribeiro Silva e Tiago Ulisses (substituindo o deputado Agostinho Patrus Filho, por
indicação  da  liderança  do  BAM),  membros  da  supracitada  comissão.  Havendo
número  regimental,  o  presidente  ad  hoc,  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  declara
aberta a reunião e esclarece 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 Bosco
para  presidente  e  Dalmo  Ribeiro  Silva  para  vice-presidente  que,  submetidas  a
votação nominal, são aprovadas por unanimidade. O presidente  ad hoc  empossa o
presidente  eleito  que,  em  seguida,  empossa  o  vice-presidente.  O  presidente,
deputado  Bosco,  designa  o  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva  relator  da  matéria.
Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 21 de maio de 2014.
Bosco, presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Agostinho Patrus Filho.

ATA DA 15ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS
HUMANOS NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

26/5/2014
Às 9 horas, comparece no Mercado Velho no Município de Diamantina o deputado

Durval  Ângelo,  membro  da  supracitada  comissão.  Está  presente,  também,  o
deputado Luiz Henrique. 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 denúncias de violação de direitos humanos das comunidades situadas no entorno
e dentro da área do Parque Nacional das Sempre-Vivas, no Município de Diamantina.
A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Maria
de  Fátima  Alves,  coordenadora  da  Comissão  de  Defesa  dos  Direitos  das
Comunidades  Extrativistas  -  Diamantina;  Elisângela  Ribeiro  de  Aquino,  diretora,
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representando o Sr. Braulino Caetano dos Santos, coordenador-geral do Centro de
Agricultura Alternativa do Norte de Minas - Montes Claros, e membro da Comissão
Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais; e os Srs. Paulo Célio de Almeida
Hugo, prefeito municipal de Diamantina; Ricardo Afonso Veloso, prefeito municipal de
Bocaiuva; José Alves, prefeito municipal de Buenópolis; Vili Pinheiro Tomich, analista
ambiental,  representando  Roberto  Ricardo  Vizentin,  presidente  do  Instituto  Chico
Mendes de Conservação da Biodiversidade - Brasília; Aderval Costa Filho, professor
da UFMG e coordenador do Programa de Mapeamento de Povos e Comunidades
Tradicionais  de  Minas  Gerais;  Claudenir  Fávero,  coordenador  do  Núcleo  de
Agroecologia e Campesinato da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e
Mucuri - Diamantina; Mário Gomes Ferreira, diretor da Universidade do Estado de
Minas  Gerais  -  Diamantina;  Dijalma  da  Conceição  Ferreira  Coelho,  vereador  em
Diamantina;  Rodrigo  Luiz  de  Canuto,  secretário  municipal  de  Meio  Ambiente  e
Desenvolvimento  Rural  de  Diamantina;  Estêvão  Ferreira  Couto,  defensor  público
federal, 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, 28 de maio de 2014.
Durval Ângelo, presidente.

ATA DA 21ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS
HUMANOS NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

5/6/2014
Às 15h6min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Durval Ângelo e

Sargento Rodrigues, membros da supracitada comissão. Está presente, também, o
deputado Cabo Júlio.  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
o Projeto de Lei nº 1.353/2011, que dispõe sobre a proteção, o auxílio e a assistência
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aos  policiais  e  bombeiros  militares,  policiais  civis  e  agentes  penitenciários.  A
presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir o Subtenente
Luiz Gonzaga Ribeiro, deputado federal; Heder Martins de Oliveira, chefe de gabinete
do Subtenente Luiz Gonzaga Ribeiro; o Cel. Adeli Sílvio Luiz, subchefe do Estado-
Maior,  representando  o  Cel.  PM  Márcio  Martins  Sant'Ana,  comandante-geral  da
Polícia Militar de Minas Gerais; os Srs. Wellington Kallil de Campos Alves, diretor de
Assuntos  dos  Escrivães  do  Sindicato  dos  Servidores  da  Polícia  Civil  -  Sindpol  -,
representando Denilson Aparecido Martins,  presidente desse sindicato; Adeilton de
Souza Rocha, presidente do Sindicato dos Agentes de Segurança Penitenciária do
Estado  de  Minas  Gerais  -  Sindasp-MG;  3º-Sgt.  PM  Marco  Antônio  Bahia  Silva,
presidente da Associação dos Praças Policiais e Bombeiros Militares de Minas Gerais
- Aspra PM/BM; Sarg. Cláudio Cassimiro Dias, do Movimento RET da Aspra PM/BM;
Cb. Daniel Silva Pereira, da Aspra PM/BM; Sd Berlinque Antônio Monteiro Cantelmo,
diretor jurídico da Aspra PM/BM, 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, 10 de junho de 2014.
Durval Ângelo, presidente.

ATA DA 34ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS
HUMANOS NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

19/8/2014
Às 14h12min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Durval Ângelo,

Rogério  Correia  e  Sebastião  Costa,  membros  da  supracitada  comissão.  Estão
presentes,  também,  os  deputados  Sargento  Rodrigues  e  Duarte  Bechir.  Havendo
número regimental, o presidente, deputado Durval Ângelo, declara aberta a reunião,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos  membros  da  comissão  presentes.  A presidência  informa  que  a  reunião  se
destina a discutir e votar proposições da comissão. 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 10.562/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja realizada
reunião  desta  comissão  para  obter,  em  audiência  pública,  esclarecimentos  sobre
denúncia de exigência e recebimento de vantagens pecuniárias ilegais, por parte do
coordenador técnico das categorias de base do Clube Atlético Mineiro, a atletas.

nº 10.563/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja realizada reunião
desta  comissão  para  debater,  em  audiência  pública,  no  município  de  Aimorés,  o
sistema  prisional  e  o  método  de  Associação  de  Proteção  e  Assistência  aos
Condenados - Apac -, nesse município.

nº 10.564/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja encaminhado ao
Tribunal de Justiça de Minas Gerais pedido de providências para que seja ampliado o
número de servidores da Vara de Execução Penal da Comarca de Alfenas.

nº 10.565/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja encaminhado ao
Ministério  Público  e  à  Corregedoria  do  Sistema Prisional  pedido  de  providências,
acompanhado  do  relato  do  Sr.  Warley  Costa  Henriques,  constante  nas  notas
taquigráficas da 29ª Reunião Extraordinária desta comissão, para que seja reaberta
investigação  de  denúncia  de  suposta  irregularidade  em  visita  à  Penitenciária
Drumond, no Município de Ribeirão das Neves.

nº 10.567/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja encaminhado ao
Ministério Público e à Corregedoria do Sistema Prisional pedido de cópia dos vídeos
sobre denúncia de irregularidades nas visitas à Penitenciária Drumond, no Município
de  Ribeirão  das  Neves,  acompanhado  das  notas  taquigráficas  da  29ª  Reunião
Extraordinária  desta  comissão,  em  que  consta  o  relato  do  Sr.  Warley  Costa
Henriques.

nº 10.568/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja encaminhado ao
chefe da Polícia Civil e ao delegado regional de Polícia Civil de Ipatinga pedido de
providências, acompanhado das notas taquigráficas da 30ª Reunião Extraordinária
desta comissão, para abertura de inquérito com vistas a apurar responsabilidades da
empresa Empreendimentos Novo Reno Ltda., em relação ao loteamento dos Bairros
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Novo Reno e Lagoa da Mata,  no  Município  de Coronel  Fabriciano,  e requer  seja
ouvida a Associação de Moradores de Novo Reno.

nº 10.570/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja encaminhado ao
promotor de justiça Aníbal Tamaoki, da Comarca de Coronel Fabriciano, pedido de
providências, acompanhado das notas taquigráficas da 30ª Reunião Extraordinária
desta comissão, para regularizar os lotes dos moradores dos Bairros Novo Reno e
Lagoa  da  Mata,  nesse  município,  e  requer  que  a  Promotoria  de  Justiça  realize
reunião  com  representantes  da  empresa  Empreendimentos  Novo  Reno  Ltda.,  da
Associação  de  Moradores  Novo  Reno  e  da  Prefeitura  Municipal  de  Coronel
Fabriciano.

nº 10.572/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja encaminhado à
prefeita municipal de Coronel Fabriciano pedido de providências, acompanhado das
notas taquigráficas da 30ª Reunião Extraordinária desta comissão, para regularizar os
lotes dos moradores dos Bairros Novo Reno e Lagoa da Mata, em conjunto com a
empresa Empreendimentos Novo Reno Ltda., no referido município.

nº 10.573/2014, do deputado Durval Ângelo e do deputado Celinho do Sinttrocel,
em que solicitam seja encaminhado ao Centro de Apoio Operacional da Promotoria
de Justiça de Defesa do Meio Ambiente pedido de providências, acompanhado das
notas taquigráficas da 32ª Reunião Extraordinária desta comissão, para que sejam
apuradas as atividades poluidoras por  empresas sediadas no distrito  industrial  de
Limoeiro, no Município de Timóteo.

nº 10.574/2014, do deputado Durval Ângelo e do deputado Celinho do Sinttrocel,
em que solicitam seja encaminhado à Promotoria de Justiça da Comarca de Timóteo
pedido  de  providências,  acompanhado  das  notas  taquigráficas  da  32ª  Reunião
Extraordinária desta comissão e de fotografias que demonstram os efeitos danosos
decorrentes da poluição do ar produzido por empresas do distrito  industrial  desse
município, para que sejam apurados eventuais crimes ambientais no local.

nº 10.575/2014, do deputado Durval Ângelo e do deputado Celinho do Sinttrocel,
em que solicitam seja encaminhado à Delegacia de Polícia de Meio Ambiente de Belo
Horizonte  pedido  de  providências,  acompanhado  das  notas  taquigráficas  da  32ª
Reunião Extraordinária desta comissão, para que seja aberto inquérito policial com
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vistas à apuração de crimes ambientais que vêm ocorrendo no distrito industrial de
Timóteo e que foram objeto de denúncias apresentadas nessa reunião.

nº 10.576/2014, do deputado Durval Ângelo e do deputado Celinho do Sinttrocel,
em que solicitam seja encaminhado à Delegacia  Regional  do  Trabalho  em Minas
Gerais pedido de providências, acompanhado das notas taquigráficas da 32ª Reunião
Extraordinária desta comissão, para apurar as condições de trabalho a que estão
submetidos  os  trabalhadores  das  empresas  localizadas  no  distrito  industrial  de
Limoeiro, no Município de Timóteo, em especial Açovale, Ambientall, Edgepav, Nusi,
Oli Tech, Solvi e Vamtec.

nº 10.577/2014, do deputado Durval Ângelo e do deputado Celinho do Sinttrocel,
em que solicitam seja encaminhado ao Conselho Municipal  de Meio Ambiente de
Timóteo  pedido  de  informações,  na  forma  de  relatório,  sobre  todas  as  licenças
ambientais concedidas a empresas sediadas no Setor 7 desse município.

nº 10.578/2014, do deputado Durval Ângelo e do deputado Celinho do Sinttrocel,
em que solicitam seja encaminhado à Superintendência Regional de Meio Ambiente
pedido de informações, na forma de relatório,  sobre todas as licenças ambientais
concedidas a empresas sediadas no Setor 7 do Município de Timóteo.

nº 10.579/2014, do deputado Durval Ângelo e do deputado Celinho do Sinttrocel,
em que solicitam seja encaminhado à Fundação Estadual de Meio Ambiente pedido
de informações, na forma de relatório, sobre todas as licenças ambientais concedidas
a empresas sediadas no Setor 7 do Município de Timóteo.

nº 10.580/2014, do deputado Durval Ângelo e do deputado Celinho do Sinttrocel,
em que solicitam seja encaminhado ao Conselho Municipal  de Meio Ambiente de
Timóteo, à Superintendência Regional de Meio Ambiente e à Fundação Estadual de
Meio  Ambiente  pedido  de  providências  para  apurar  as  denúncias  de  crimes
ambientais  que  vêm  ocorrendo  em  Timóteo  e  que  têm  sido  imputados  aos
representantes legais de empresas sediadas no Setor 7 desse município.

nº 10.581/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita sejam encaminhados
ao Conselho Estadual de Meio Ambiente, à Fundação Estadual do Meio Ambiente e à
Promotoria  de  Justiça  da  Comarca  de  Timóteo  laudo  de  avaliação  e  pedido  de
providências para investigação da fonte que vem causando poluição do ar do distrito
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industrial de Timóteo com emissões que contém cloro, causando prejuízos à saúde e
ao patrimônio das pessoas físicas e jurídicas do local.

nº 10.582/2014, do deputado Durval Ângelo e do deputado Celinho do Sinttrocel,
em que solicitam seja encaminhado ao secretário de Estado de Defesa Social pedido
de providências, acompanhado das notas taquigráficas da 31ª Reunião Extraordinária
desta comissão, realizada no dia 12/8/2014, em Coronel Fabriciano, para instalar, em
caráter de urgência, a Delegacia Regional de Polícia Civil nesse município.

nº 10.583/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja encaminhado aos
promotores de justiça da Comarca de Coronel Fabriciano e à Corregedoria de Polícia
Militar  pedido  de  providências  para  apurarem  as  denúncias  de  violência  policial
sofrida por Ana Clara de Souza, no dia 3/8/2014, no Bairro Manoel Maia, em Coronel
Fabriciano.

nº 10.584/2014, do deputado Durval Ângelo e do deputado Celinho do Sinttrocel,
em que solicitam seja encaminhado ao comandante-geral da Polícia Militar pedido de
providências, acompanhado das notas taquigráficas da 31ª Reunião Extraordinária
desta  comissão,  para  aumentar  o  contingente  de  policiais  militares  e  o  envio  de
viaturas de polícia e equipamentos de segurança no Município de Coronel Fabriciano.

nº 10.585/2014, do deputado Durval Ângelo e do deputado Celinho do Sinttrocel,
em  que  solicitam  seja  encaminhado  aos  promotores  de  justiça  da  Comarca  de
Coronel Fabriciano pedido de providências, acompanhado das notas taquigráficas da
31ª Reunião Extraordinária desta comissão, para submeter à apreciação do Poder
Judiciário o caso penal de morte de Frederico Alan de Souza Paiva, com celeridade e
presteza.

nº 10.586/2014, do deputado Durval Ângelo e do deputado Rogério Correia, em que
solicitam seja encaminhada manifestação de aplauso ao Sr.  ,  juiz  de direito,  pela
corajosa decisão liminar  para  cancelar  o  despejo  das  famílias  das  ocupações no
terreno  da  Granja  Werneck  na  ação  cautelar  ajuizada  pelo  Ministério  Público  de
Minas Gerais que alega que a desocupação forçada sem a prévia destinação dos
alunos matriculados nas escolas da região para outras escolas próximas do novo
endereço fere o direito constitucional à educação.

nº 10.587/2014, do deputado Rogério Correia, em que solicita seja encaminhado ao
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governador do Estado e à presidência do Tribunal de Justiça do Estado pedido de
providências, acompanhado dos documentos entregues pela Ouvidoria da Secretaria
de Direitos Humanos da Presidência da República e pelo Ministério Público de Minas
Gerais  e  das  notas taquigráficas da  19ª  Reunião  Ordinária  desta  comissão,  para
garantir  o  direito  à moradia das famílias  das ocupações Rosa Leão,  Esperança e
Vitória,  localizadas  no  terreno  da  Granja  Werneck,  entre  os  Municípios  de  Belo
Horizonte e Santa Luzia, e requer sejam reabertas as negociações com os moradores
dessas  ocupações,  a  fim  de  evitar  uma  tragédia  maior  com  uma  possível
desocupação forçada.

nº 10.588/2014, do deputado Durval Ângelo e do deputado Rogério Correia, em que
solicitam seja encaminhado ao Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais
pedido  de  providências  para  a  liberação  do  Salão  Nobre  desse  órgão  para  a
realização  do  velório  das  pessoas  que  por  ventura  vierem  a  óbito  quando  da
desocupação pela PMMG por ordem judicial das ocupações da Granja Werneck.

nº 10.589/2014, do deputado Rogério Correia, em que solicita seja encaminhado à
Presidência  da  República  pedido  de  providências,  acompanhado  dos  documentos
entregues  pela  Ouvidoria  da  Secretaria  de  Direitos  Humanos  da  Presidência  da
República e pelo Ministério Público de Minas Gerais e das notas taquigráficas da 19ª
Reunião Ordinária desta comissão, para garantir o direito à moradia das famílias das
ocupações  Rosa  Leão,  Esperança  e  Vitória,  localizadas  no  terreno  da  Granja
Werneck, entre os Municípios de Belo Horizonte e Santa Luzia.

nº 10.590/2014, do deputado Rogério Correia, em que solicita seja encaminhado
aos  prefeitos  dos  Municípios  de  Belo  Horizonte  e  de  Santa  Luzia  pedido  de
providências, acompanhado dos documentos entregues pela Ouvidoria da Secretaria
de Direitos Humanos da Presidência da República e pelo Ministério Público de Minas
Gerais  e  das  notas taquigráficas da  19ª  Reunião  Ordinária  desta  comissão,  para
garantir  o  direito  à moradia das famílias  das ocupações Rosa Leão,  Esperança e
Vitória,  localizadas  no  terreno  da  Granja  Werneck,  entre  os  Municípios  de  Belo
Horizonte e Santa Luzia, e requer sejam reabertas as negociações com os moradores
dessas  ocupações,  a  fim  de  evitar  uma  tragédia  maior  com  uma  possível
desocupação forçada.
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nº 10.591/2014, do deputado Rogério Correia, em que solicita seja encaminhado ao
presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais pedido de providências
para a coordenação de uma mesa de negociação entre lideranças dos moradores das
Ocupações Rosa Leão, Esperança e Vitória e representantes do Ministério Público
Estadual,  Defensoria  Pública  do  Estado,  do  Governo  do  Estado,  das  Prefeituras
Municipais  de  Belo  Horizonte  e  de  Santa  Luzia  e  da  Superintendência  da  Caixa
Econômica Federal em Minas Gerais, a fim de buscar uma solução pacífica para esse
conflito fundiário, garantindo-se os direitos fundamentais, como moradia, educação e
saúde.

nº 10.592/2014, do deputado Rogério Correia, em que solicita seja encaminhado ao
presidente  do  Tribunal  de  Justiça  de  Minas  Gerais  pedido  de  providências  para
priorizar  a  apreciação  das  ações  referentes  às  Ocupações  Rosa  Leão,  Vitória  e
Esperança no  terreno da Granja  Werneck  ,  garantindo-se  às  pessoas  os  direitos
básicos de saúde, educação e assistência social, além de abastecimento de água e
saneamento  básico,  e  para  que  cessem  as  intimidações  que  estão  ocorrendo,
principalmente por parte da PMMG, que vem fazendo voos rasantes de helicóptero
em diversos horários, inclusive à noite.

nº 10.593/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja encaminhado ao
Sr. Jorge Luiz Cândido Caldeira, delegado da 8ª Delegacia de Polícia Civil de Coronel
Fabriciano, manifestação de aplauso pela apuração e esclarecimento sobre a morte
de Frederico Alan de Souza Paiva, ocorrida nesse município e que culminou com o
indiciamento de policial militar pela prática do delito de falsidade ideológica.

nº 10.594/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja realizada reunião
desta comissão para debater,  em audiência pública, supostas perseguições contra
agentes da Polícia Federal por participarem de movimentos grevistas da categoria.
Requer,  ainda,  sejam  convidados  o  Ministério  da  Justiça  e  Superintendência  da
Polícia Federal em Minas Gerais, Ministério Público Federal, sindicato da categoria, a
Ouvidoria da Polícia Federal e a Defensoria da União.

nº 10.595/2014, do deputado Adelmo Carneiro Leão e do deputado Rogério Correia,
em que solicitam seja encaminhada manifestação de pesar à família do candidato à
presidência  da  República  Eduardo  Campos  em  função  do  seu  falecimento  em
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acidente aéreo ocorrido em 13/8/2014, em Santos, no Estado de São Paulo.
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 agosto de 2014.
Durval Ângelo, presidente.

ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E
REGIONALIZAÇÃO NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 11/11/2014
Às 15h39min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Paulo Lamac,

Antônio  Carlos  Arantes  (substituindo  o  deputado  João  Leite,  por  indicação  da
liderança  do  Bloco Transparência  e  Resultado)  e  Rogério  Correia  (substituindo  o
deputado  Pompílio  Canavez,  por  indicação  da  liderança  do  Bloco  Minas  sem
Censura),  membros da supracitada comissão.  Está presente, também, o deputado
Wander Borges. Havendo número regimental, o presidente, deputado Paulo Lamac,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado
Rogério Correia,  dispensa a leitura da ata da reunião anterior,  a qual  é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da comissão presentes. A presidência informa
que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a deliberar sobre
proposições  da  comissão.  A  seguir,  comunica  o  recebimento  da  seguinte
correspondência:  ofício  dos  Srs.  Epaminondas  Pires  de  Miranda,  prefeito  do
Município do Serro, por meio do qual solicita a transferência daquele município, da
Mesorregião Metropolitana de Belo Horizonte para a Mesorregião Jequitinhonha; e
Leandro Guerra, relações institucionais da empresa de telefonia Tim, em resposta ao
Requerimento nº 2.760/2014. Comunica também o recebimento de correspondência
publicada  no  Diário  do  Legislativo, nas  datas  mencionadas  entre  parêntesis:  das
Sras. Elisa Smaneoto, diretora de Gestão Interna do Gabinete Adjunto de Gestão e
Atendimento do Gabinete Pessoal da Presidência da República (12/6/2014), Maria
Coeli Simões Pires (3), secretária de Estado de Casa Civil e Relações Institucionais
(12/7/2014,  28/8/2014  e  24/10/2014),  Layla  Abdo  Souza  Ribeiro  Pires,  relações
institucionais  da  Diretoria  de Articulação e Relações  Institucionais  da empresa de
telefonia  Vivo  (7/8/2014),  Marcela  Sampaio  de  Castro,  gerente  de  Tratamento  de
Solicitações  de  Consumidores  da  Anatel  (7/8/2014),  e  dos  Srs.  Marcelo  Magno
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Ferreira e Silva, promotor de Justiça (22/5/2014), Josué Costa Valadão (4), Secretário
Municipal  de  Governo  da  Prefeitura  de  Belo  Horizonte  (12/6/2014,  26/7/2014  e
8/8/2014), Marcos Antônio Borges (6), executivo de Relações Institucionais da Oi-MG
(27/6/2014,  19/7/2014,  7/8/2014,  8/8/2014),  Carlos  Alberto  da  Silveira  Isoldi  Filho,
promotor de Justiça, assessor especial do procurador-geral de justiça adjunto jurídico
do  Estado  de  Minas  Gerais  (6/6/2014),  Juliano  Stanzi,  gerente  de  Controle  de
Obrigações  da  Universalização  e  de  Ampliação  do  Acesso,  da  Anatel  (5/7/2014),
Rogério  Veiga  Aranha,  superintendente de  Patrimônio  da  União em Minas Gerais
(5/7/2014), Fábio Augusto Andrade, diretor de Relações Institucionais da empresa de
telefonia Claro (12/7/2014), Marco Antônio Badaró Bianchini, coronel da Polícia Militar
de Minas Gerais (12/7/2014), Raimundo Duarte, diretor de Assuntos Regulatórios da
Empresa de Telefonia Claro (26/07/2014), Pedro Gherardi Neto diretor-presidente em
exercício da CBTU (26/7/2014),  Frank Deschamp Lamas (2),  diretor-presidente da
Copasa  (7/8/2014),  Joel  Jorge  Guedes  Paschoalin,  presidente  do  Setra-BH
(8/8/2014),  e  Humberto  Oliveira  Barbosa,  em  nome da  Usina  Hidrelétrica  Eliezer
Batista (Usina de Aimorés) (14/8/2014). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do
Dia),  que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a
apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados
os Requerimentos nºs 8.411, 8.472, 8.545, 8.546, 8.547, 8.574, 8.575, 8.576, 8.577,
8.583, 8.584, 8.585, 8.586, 8.587, 8.588, 8.589, 8.590, 8.617, 8.753, 8.754, 8.755,
8.756, 8.757, 8.758, 8.759, 8.760, 8.761, 8.762, 8.763, 8.764, 8.766, 8.768, 8.782,
8.783, 8.784, 8.785, 8.786, 8.787, 8.788, 8.789, 8.790, 8.791/2014. 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 10.777/2014, do deputado Paulo Guedes, em que solicita seja encaminhado às
unidades  das  Polícias  Civil  e  Militar  no  Município  de  Mato  Verde  pedido  de
providências em prol da realização de ações efetivas de combate à violência e ao
tráfico de drogas naquele município e, ainda, que todos os chamados da população
local  e denúncias  de crimes sejam atendidos e  apurados,  buscando-se sempre a
proteção das famílias vitimadas;
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nº 10.778/2014, do deputado Paulo Guedes, em que solicita seja encaminhado ao
comandante-geral  da  Polícia  Militar  pedido  de  providências  para  que  no  próximo
curso de formação de militares, seja priorizada a alocação de servidores no extremo
Norte de Minas Gerais, nos Municípios de Janaúba, Porteirinha, Mato Verde, Monte
Azul, Espinosa e outros da região;

nº 10.779/2014, do deputado Almir Paraca, em que solicita seja realizada reunião
da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização para debater, em audiência
pública no Distrito de Sagarana, Município de Arinos, a integração dos órgãos e das
entidades  dos  governos  federal  e  estadual  nas  ações  e  intervenções  pelo
desenvolvimento  sustentável  em  curso  na  Bacia  do  Rio  Urucuia,  a  atuação  do
Parlamento do Sertão e o funcionamento do Consórcio dos Municípios das Bacias
dos Rios Urucuia e Cariranha;

nº  10.780/2014,  do  deputado  Rogério  Correia,  em  que  solicita  seja  realizada
reunião da Comissão de Assuntos Municipais  e  Regionalização para  debater,  em
audiência publica os impactos no Município de Juiz de Fora e região, do contrato
entre a fábrica da Mercedez-Benz e o governo do Estado de Minas Gerais, tendo em
vista as seguidas demissões promovidas pela empresa;

nº  10.781/2014,  do  deputado  Rogério  Correia,  em  que  solicita  seja  realizada
reunião da Comissão de Assuntos Municipais  e  Regionalização para  debater,  em
audiência  pública,  uma  alternativa  de  renda  para  os  comerciantes  da  Praça  da
Estação, no Município de Belo Horizonte, prejudicados pela retirada das linhas de
ônibus que possuíam ponto naquele local, em função da implantação do Move;

nº  10.782/2014,  da  deputada Luzia  Ferreira,  do  deputado Carlos  Pimenta  e  do
deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicitam seja encaminhado ao secretário de
Estado de Defesa Social, pedido de providências em prol da execução, no Município
de  Nanuque,  de  ações  do  Programa  Com  Licença,  Vou  à  Luta,  com  vistas  ao
oferecimento de cursos de qualificação e apoio aos empreendedores individuais e
coletivos executados por mulheres mineiras;

nº  10.783/2014,  da  deputada Luzia  Ferreira,  do  deputado Carlos  Pimenta  e  do
deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicitam seja encaminhado ao secretário de
Estado de Defesa Social, pedido de providências pela implantação, no Município de
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Nanuque, de Casas Abrigo e de Centros Integrados de Atendimento à Mulher, tendo
em vista o aumento dos casos de violência contra a mulher naquela localidade e a
necessidade  de  se  prestar  melhor  apoio  social,  psicológico,  médico  e  jurídico  à
mulher;

nº  10.784/2014,  da  deputada Luzia  Ferreira,  do  deputado Carlos  Pimenta  e  do
deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicitam seja encaminhado ao secretário de
Estado de Defesa Social pedido de providências em prol do provimento, mesmo que
por meio de designações, de cargos de delegados, de investigadores e de escrivães
de  polícia  no  Município  de  Nanuque,  tendo  em  vista  o  aumento  dos  casos  de
violência, sobretudo contra mulheres, o que enseja uma ação mais contundente do
poder público nas questões de segurança pública;

nº  10.785/2014,  da  deputada Luzia  Ferreira,  do  deputado Carlos  Pimenta  e  do
deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicitam seja realizada visita da Comissão de
Assuntos Municipais e Regionalização ao secretário de Estado de Defesa Social, com
a presença de prefeitos  do Município de Nanuque e região,  para tratar  de temas
relacionados com a melhoria do policiamento e da infraestrutura das polícias civil e
militar em Nanuque e região, bem como debater ações necessárias à melhoria na
proteção à mulher vítima de violência;

nº  10.786/2014,  da  deputada Luzia  Ferreira,  do  deputado Carlos  Pimenta  e  do
deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicitam seja encaminhado ao governador do
Estado  e  ao  secretário  de  Estado  de  Saúde  pedido  de  providências  em  prol  da
implantação, no Município de Nanuque, do Programa Viva Vida, que proporcionará o
atendimento continuado de atenção integral à saúde das mulheres , da adolescência
à maturidade;

nº  10.787/2014,  da  deputada Luzia  Ferreira,  do  deputado Carlos  Pimenta  e  do
deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicitam seja encaminhado ao secretário de
Estado de Defesa Social pedido de providências em prol da melhoria do efetivo e da
infraestrutura física e operacional das polícias civil e militar no Município de Nanuque,
bem como pela implantação da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher
naquela  localidade,  tendo  em  vista  a  precariedade  na  estrutura  de  tais  órgãos
públicos e o aumento do número de casos de violência contra a mulher;
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nº  10.788/2014,  do  deputado  Deiró  Marra,  do  deputado  Leonídio  Bouças  e  do
deputado Tenente Lúcio, em que solicitam seja encaminhado ao Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística pedido de providências em prol da recontagem populacional
do Município de Monte Carmelo;

nº  10.789/2014,  do deputado Paulo Lamac, em que solicita seja realizada visita
técnica  à  Secretaria  de  Patrimônio  da  União,  do  Ministério  do  Planejamento,
Orçamento e Gestão, para tratar do pedido formulado à Secretaria pela Comissão de
Assuntos  Municipais  e  Regionalização,  para  que  áreas  remanescentes  do  Ramal
Águas Claras,  pertencentes à Rede Ferroviária  Federal,  sejam retiradas do fundo
contingente  da  massa  falida  da  rede,  tendo  em  vista  a  importância  estratégica
daquela  área  para  o  sistema  de  mobilidade  da  Região  Metropolitana  de  Belo
Horizonte;

nº 10.790/2014, do deputado Paulo Lamac, em que solicita seja encaminhado à
Superintendência  do  Departamento  Nacional  de  Infraestrutura  de  Transporte  em
Minas  Gerais  -  Dnit  -  pedido  de  providências  para  que  avalie  a  possibilidade  de
doação, nos termos do art. 18 da Lei Federal nº 12.379, de 2011, dos trechos urbanos
da BR-120, nos Municípios de Coimbra e São Geraldo;

nº 10.791/2014, do deputado Paulo Lamac, em que solicita seja encaminhado à
Superintendência  do  Departamento  Nacional  de  Infraestrutura  de  Transporte  em
Minas Gerais - Dnit - pedido de providências para que envie à Assembleia Legislativa
a lista completa dos destinatários de notificações encaminhadas por aquele órgão a
moradores  dos  Municípios  de  Coimbra  e  São  Geraldo,  contendo  ordem  de
desocupação de trechos urbanos da BR-120 naquelas localidades;

nº  10.792/2014,  do deputado Paulo Lamac, em que solicita seja realizada visita
técnica ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte em Minas Gerais -
Dnit, com a presença dos prefeitos dos Municípios de Coimbra e São Geraldo, para
debater a situação dos moradores dessas localidades que residem às margens da
BR-120,  e  que  foram  notificados  a  desocupar  suas  residências,  bem  como para
debater a possibilidade de doação aos Municípios de Coimbra e São Geraldo, dos
trechos urbanos da mencionada rodovia;

nº 10.793/2014, do deputado Paulo Lamac, em que solicita seja realizada reunião
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da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização para debater, em audiência
pública  no  Município  de  Montes  Claros,  a  qualidade dos  serviços  prestados  pela
Copasa naquela localidade.

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

Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2014.
Paulo Lamac, presidente - Luzia Ferreira.

ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE
AO USO DE CRACK E OUTRAS DROGAS NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 12/11/2014
Às 10h9min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Maria Tereza Lara e

os deputados Vanderlei Miranda e Wander Borges (substituindo o deputado Marques
Abreu,  por  indicação  da  Liderança  do  BAM),  membros  da  supracitada  comissão.
Havendo  número  regimental,  o  presidente,  deputado  Vanderlei  Miranda,  declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento da deputada Maria
Tereza Lara, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada
e é subscrita pelos membros da comissão presentes. A presidência informa que a
reunião se destina a discutir  e  votar 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.
Submetidos  a  discussão  e  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  os
Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 5.194 e 5.296/2014. 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 10.798/2014, do deputado Vanderlei Miranda e da deputada Maria Tereza Lara,
em que solicitam seja encaminhada à Comissão de Transição do Futuro Governo do
Estado as notas taquigráficas da 1ª reunião conjunta das Comissões de Prevenção e
Combate  ao  Uso  de  Crack  e  Outras  Drogas,  Segurança  Pública  e  Participação
Popular,  que  teve  por  finalidade  debater  a  revisão  do  Plano  Plurianual  de  Ação
Governamental - PPAG - para 2015;
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nº  10.799/2014,  do  deputado Vanderlei  Miranda,  em  que  solicita  seja  realizada
reunião da comissão para debater, em audiência pública, a falta de repasse financeiro
do  Cartão  Aliança  Pela  Vida  para  as  comunidades  terapêuticas  devidamente
credenciadas.

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.
Vanderlei Miranda, presidente - Doutor Wilson Batista - Dalmo Ribeiro Silva.

ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 18/11/2014
Às 10h8min,  comparecem na Sala  das Comissões  os deputados Célio  Moreira,

Gustavo Corrêa 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 de ofício do deputado Almir Paraca, presidente da
Comissão Extraordinária das Águas, convidando esta comissão para participar das
audiências públicas a serem realizadas nos dias 20 de novembro e 4 de dezembro
deste ano. Comunica também o recebimento de correspondência publicada no Diário
do Legislativo nas datas mencionadas entre parênteses: ofícios da Sra. Maria Coeli
Simões Pires, secretária de Casa Civil e Relações Institucionais (13/11/2014), e dos
Srs. Germano Luís Gomes Vieira, chefe de gabinete da Secretaria de Meio Ambiente
e  Desenvolvimento  Sustentável  (13/11/2014),  e  Rodrigo  Bueno  Belo,  diretor  de
Prevenção  e  Combate  a  Incêndios  Florestais  e  Eventos  Críticos  (14/11/2014).  O
presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei nº 5.458/2014, em turno único, para
o qual designou como relator o deputado Sávio Souza Cruz. A presidência comunica
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que serão reiterados os Requerimentos nºs 10.457, 10.459, 10.462 e 10.618/2014.
Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a
votação  de pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação  do  Plenário.  Após
discussão e votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de
Lei nº 4.743/2013 (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 8.929/2014. 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  10.769/2014,  do  deputado  Rogério  Correia,  em  que  solicita  seja  realizada
reunião 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
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 da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável ao Centro de
Controle de Zoonoses, no Município de Conselheiro Lafaiete.

É  recebido  pela  presidência,  para  posterior  apreciação,  o  Requerimento  nº
10.856/2014, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja encaminhado ao
secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável pedido de informação
sobre as condições ambientais da região do Município de Ouro Preto, em especial
das  áreas  de  Marzagão,  Lago  do Azedo,  Barcelos,  Panificadora  e  do  terreno  da
empresa Novelis, em Saramenha.

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

Sala das Comissões, 27 de novembro de 2014.
Célio Moreira, presidente - Duarte Bechir - Lafayette de Andrada.

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,
COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 18/11/2014
Às 11h5min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Adalclever Lopes,

Celinho  do  Sinttrocel  e  Gustavo  Valadares,  membros  da  supracitada  comissão.
Havendo número regimental, o presidente, deputado Adalclever Lopes, declara aberta
a  reunião  e,  em  virtude  da  aprovação  de  requerimento  do  deputado  Gustavo
Valadares, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e
é  subscrita  pelos  membros  da  comissão  presentes.  A presidência  informa  que  a
reunião  se  destina  a  apreciar  matéria  constante  da  pauta  e  a  discutir  e  votar
proposições  da  comissão.  A  seguir,  comunica  o  recebimento  da  seguinte
correspondência:  da  Sra.  Arlete  dos  Santos  Balbino,  moradora  do  Município  de
Brumadinho, pedindo providências a respeito de supostas alterações nas linhas de
ônibus da Saritur. Comunica também o recebimento de correspondência publicada no
Diário do Legislativo, em 27/6/2014: dos Srs. Fabrício Torres Sampaio, secretário de
Transporte, Ulisses Santana Licim, presidente da Câmara Municipal de Tupaciguara,
e da Sra. Maria Coeli Simões Pires, secretária de Casa Civil; em 11/9/2014: do Sr.
Luiz Eduardo Nardi, presidente da Câmara Municipal de Marília (SP); em 30/8/2014:
do  Sr.  Rodrigo  Diniz  Lara,  diretor  da  Superintendência  Central  de  Governança
Eletrônica da Secretaria  de Planejamento e Gestão; em 28/8/2014: da Sra. Maria
Coeli  Simões  Pires,  secretária  de  Casa  Civil;  em  21/8/2014:  do  Sr.  Sebastião
Custódio Couto Júnior, presidente da Câmara Municipal de Frutal; em 8/8/2014: do
Sr. José Elcio Santos Monteze, diretor-geral do DER-MG; em 26/7/2014: do Sr. Josué
Costa Valadão, secretário municipal de Governo de Belo Horizonte; em 1º/11/2014:
da  vereadora  Mariliam  Parreiras  e  Soares,  presidente  da  Câmara  Municipal  de
Brumadinho, da Sra.  Maria Coeli  Simões Pires,  secretária de Casa Civil,  e do Sr.
Josué Costa Valadão, secretário municipal de Governo de Belo Horizonte. Passa-se à
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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 na forma do Substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça, em
turno único, do Projeto de Lei nº 5.160/2014, (relator: deputado Celinho do Sinttrocel,
em  virtude  de  redistribuição);  pela  aprovação  os  Projetos  de  Lei  nºs  5.279/2014
(relator:  deputado  Adalclever  Lopes),  4.183/2013,  no  2º  turno  (relator:  deputado
Adalclever Lopes), 4.993/2014, no 1º Turno, (relator: deputado Celinho do Sinttrocel,
em virtude de redistribuição). O Projeto de Lei nº 5.320/2014, em turno único (relator:
deputado Paulo  Guedes),  é  retirado de pauta  por  determinação do presidente  da
Comissão, por não cumprir pressupostos regimentais. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte
(Ordem  do  Dia),  que  compreende  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  que
dispensam  a  apreciação  do  Plenário.  Após  discussão  e  votação  nominal,  são
aprovados, em turno único, cada um por sua vez, por unanimidade, o Projeto de Lei
nº  5.167/2014 (relator:  deputado Adalclever  Lopes),  e com as Emendas nºs  1,  os
Projetos de Lei nºs 4.109/2013 (relator: deputado Gustavo Valadares), 4.291/2013,
(relator:  deputado  Adalclever  Lopes),  e  4.865/2014  (relator:  deputado  Celinho  do
Sinttrocel), que receberam parecer por sua aprovação. Durante a discussão, o Projeto
de Lei nº 4.878/2014, em turno único, recebeu a seguinte Emenda nº 2: “Revoga-se a
Lei nº 21.260, de 20/5/2014”, do deputado Jayro Lessa. Ato contínuo, foi designado
relator o deputado Adalclever Lopes, para emitir  o parecer. Submetidos a votação,
cada um por sua vez,  são aprovados os Requerimentos nºs  8.458,  8.463,  8.572,
8.573 e 8.937/2014. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são
aprovados  os  pareceres  de  redação  final  dos  Projetos  de  Lei  nºs  4.867/2014,
5.033/2014  e  5.044/2014.  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  10.857/2014,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Concessionária das Rodovias Centrais do Brasil  S.A. - Concebra -
pedido  de  providências  para  a  construção  de  retornos  no  mesmo  nível  e  de
trincheiras que atendam os municípios, distritos, comunidades e bairros ligados às
Rodovias BR-153 e 262;
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nº  10.858/2014,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  Câmara  Municipal  de  Pará  de  Minas  as  notas  taquigráficas  da
audiência pública realizada em 25/6/2014, que teve por finalidade a apresentação dos
planos e projetos da concessão das Rodovias BR - 060, 153 e 262.

nº  10.859/2014,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Concessionária das Rodovias Centrais do Brasil  S.A -  Concebra -
pedido  de  providências  para  instalação  de  radar  fixo,  redutores  de  velocidade  e
incrementação da sinalização no trevo do Município de Pará de Minas.

nº  10.860/2014,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Concessionária das Rodovias Centrais do Brasil  S.A -  Concebra -
pedido de providências para a construção, no Km 401, próximo ao trevo do Município
de Pará de Minas, passagem de nível subterrânea ou elevada, ligando o Bairro Serra
Verde aos Bairros Jardim Beatriz, Pilares e adjacências.

nº  10.861/2014,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Concessionária das Rodovias Centrais do Brasil  S.A -  Concebra -
pedido de providências para a implantação de radar eletrônico no Km 588, da BR-
262, próximo ao Município de Campos Altos.

nº  10.862/2014,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Concessionária das Rodovias Centrais do Brasil  S.A -  Concebra -
pedido de providências para a implantação de radar eletrônico no Km 508, da BR-
262, próximo ao Ribeirão Estiva, no Município de Luz.

nº  10.863/2014,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Concessionária das Rodovias Centrais do Brasil  S.A -  Concebra -
pedido de providências para que seja disponibilizado sinal de telefonia móvel em todo
o trajeto das BR-060, 153 e 262.

nº  10.864/2014,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Concessionária das Rodovias Centrais do Brasil  S.A -  Concebra -
pedido de providências  para  que as comunidades,  bairros  e  distritos,  que  fiquem
separados da sede por praça de pedágio na faixa da concessão, tenham sua situação
tratada de forma diferenciada.

nº 10.865/2014, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja realizada
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reunião  para  debater  em  audiência  pública  o  Plano  Diretor  de  Desenvolvimento
Integrado da Região Metropolitana do Vale do Aço.

nº  10.866/2014,  do  deputado  Celinho  do  Sinttrocel,  em  que  solicita  seja
encaminhado  ao  presidente  da  Copanor  pedido  de  providências  para  que  seja
realizada a ligação do poço artesiano do Município de Araçuaí, na comunidade de
Alfredo Graça.

nº  10.867/2014,  do  deputado  Celinho  do  Sinttrocel,  em  que  solicita  seja
encaminhado  ao  presidente  da  Copanor  pedido  de  informações  sobre  as  razões
pelas quais  o poço artesiano do Município de Araçuaí,  na comunidade de Alfredo
Graça, não foi ligado logo após a conclusão das obras.

nº  10.868/2014,  do  deputado  Celinho  do  Sinttrocel,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao presidente da Concessionária das Rodovias Centrais do Brasil S.A -
Concebra - pedido de providências para a construção de um viaduto no cruzamento
da BR-153 com a MG-497, no Município de Prata.

nº  10.869/2014,  do  deputado  Celinho  do  Sinttrocel,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Concessionária das Rodovias Centrais do Brasil  S.A -  Concebra -
pedido de providências para a duplicação da BR-153, próximo ao Município de Prata.

nº  10.870/2014,  do  deputado  Celinho  do  Sinttrocel,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  Secretaria  de  Estado  de Transporte  e  Obras  Públicas  pedido  de
providências para a inclusão, no Programa Caminhos de Minas, da via Vila Gabriel
Passos, entre os Municípios de Nanuque e Umburatiba, na região do Vale do Mucuri.

nº  10.871/2014,  do  deputado  Celinho  do  Sinttrocel,  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 10.872/2014, do deputado Célio Moreira, em que solicita seja realizada reunião
para debater, em audiência pública, no Município de Hipólito,  a atual situação das
obras na ponte sobre o Rio das Velhas, que liga o Distrito da Senhora da Glória ao
Município  de  Curvelo,  e  a  implantação  da  segunda  etapa  do  Programa  de
Universalização do Acesso aos serviços de telecomunicações do Estado de Minas
Gerais - Minas Comunica II - nos Distritos de Senhora da Glória e Vale Fundo, no
Município de Santo Hipólito.
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nº 10.873/2014,  da deputada Liza Prado, em que solicita  seja realizada reunião
para debater, em audiência pública, as responsabilidades da queda do viaduto que
faz parte das obras de duplicação da Avenida Dom Pedro I, para a instalação do BRT,
que  aconteceu  em  3/7/2014,  bem  como  a  qualidade  de  todas  as  outras  obras
relacionadas ao BRT.

nº 10.874/2014, da deputada Liza Prado, em que solicita seja realizada visita ao
local onde ocorreu a queda do Viaduto Guararapes, na Avenida Pedro I, em 3/7/14, e
aos órgãos pertinentes.

nº 10.875/2014, do deputado Alencar da Silveira Jr., em que solicita seja realizada
reunião para debater, em audiência pública, o desabamento do Viaduto Guararapes,
na Avenida Pedro I, que ocorreu em 3/7/14.

nº  10.876/2014,  do  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  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  10.877/2014,  do  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao governador do Estado e ao secretário de Estado de Transporte e
Obras Públicas 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.

nº  10.878/2014,  do  deputado  Duarte  Bechir,  em  que  solicita  seja  realizada,  no
Município de Candeias, reunião para debater, em audiência pública, as condições da
Rodovia BR-354, especialmente próximo aos trevos de acesso para Candeias e Boa
Esperança.

nº 10.879/2014, do deputado Duarte Bechir, em que solicita seja encaminhado ao
Dnit pedido de providências para que sejam instalados redutores de velocidade na
BR-267, nas proximidades do trevo de acesso a Bom Jardim de Minas.

nº  10.880/2014,  do  deputado  Gilberto  Abramo,  em  que  solicita  seja  realizada
reunião para debater a implantação de estacionamento rotativo nas ruas paralelas à
Avenida Pedro II, em Belo Horizonte.

nº 10.881/2014, da deputada Maria Tereza Lara, em que solicita seja encaminhado
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ao diretor-geral do DER-MG pedido de providências para que a linha 7.480, que serve
aos moradores do Bairro Jardim Teresópolis, em Betim, não seja extinta, e o memorial
elaborado pelos moradores do Bairro Jardim Teresópolis, em Betim, juntamente com
a Associação de Moradores Parceiros do Bem.

Na sequência,  são aprovados os relatórios  das seguintes  visitas:  aos pátios  do
Departamento  de  Trânsito  do  Estado  de  Minas  Gerais  sob  concessão,
credenciamento  e convênio,  em Pará de  Minas,  destinados a guarda de veículos
apreendidos por infração de trânsito ou determinação judicial; à Ponte Velha, que liga
Coronel Fabriciano ao Município de Timóteo, pela Avenida Tancredo Neves, trecho
urbano da BR-381; à sede do Dnit, em Brasília, para acompanhar a sessão pública do
Regime  Diferenciado  de  Contratações  -  RDC  nº  165/2013-00  -,  destinada  ao
recebimento da proposta inicial de preços e da proposta técnica de cada lote licitado
para as obras de duplicação da Rodovia BR-381; à Lagoa da Pampulha, a fim de se
averiguarem as condições de mobilidade urbana no entorno da lagoa, em suas partes
críticas, especialmente no que concerne às ciclovias; e à Superintendência Regional
do Dnit no Estado, para obter informações sobre a atual situação da Rodovia dos
Inconfidentes, na BR-356. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece
a presença de todos,  convoca os membros da  comissão para  a próxima reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de novembro de 2014.
Adalclever Lopes, presidente - Celinho do Sinttrocel - Anselmo José Domingos.

RELATÓRIO DE VISITA
Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
Local visitado: Pátios do Detran-MG em Pará de Minas

Apresentação
A requerimento dos deputados Adalclever Lopes,  Antônio Júlio  e Ivair  Nogueira,

esta comissão, no dia 23/3/2012, visitou os pátios do Detran-MG, em Pará de Minas,
a  fim  de  averiguar  as  condições  dos  pátios  sob  concessão,  credenciamento  e
convênio destinados a guarda de veículos apreendidos por infração de trânsito ou
determinação judicial.

Participaram da visita  os deputados Adalclever Lopes, Célio Moreira, Alencar da
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Silveira Jr., Antônio Julio, Inácio Franco e Ivair Nogueira. Foram acompanhados por
Joel Barbosa, procurador do Município de Pará de Minas representando José Porfírio
de Oliveira Filho, prefeito municipal de Pará de Minas; Marcílio Magela de Souza,
presidente da Câmara Municipal de Pará de Minas; 1º-Ten. BM Adelmo Francisco de
Oliveira, comandante do 7º Pelotão do Corpo de Bombeiros Militar - Pará de Minas;
Ronan Santoli, delegado de Polícia do Detran-MG, representando Oliveira Santiago
Maciel, chefe do Departamento de Trânsito de Minas Gerais; Mauro Costa Santos,
diretor da empresa Socorro Invicto Ltda. e proprietário da empresa Socorro Camilo
Ltda.; e Raydan Pacelli da Silveira Moraes, proprietário da empresa Socorro MR Ltda.

Relato
A Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas visitou, ao todo, três

pátios de remoção e guarda de veículos em Pará de Minas.
Ao longo da visita, a comissão constatou que a superlotação observada em todos

os pátios, quando se tornam inoperantes, pode trazer problemas até de saúde pública
para  a  região.  Os  donos  dos  estabelecimentos  visitados  cobraram  agilidade  na
realização de leilões dos carros apreendidos e não buscados por seus proprietários.
O processo,  que deveria ser realizado pelo Detran-MG a cada 90 dias,  conforme
fixado em lei que trata do assunto, vem sofrendo atraso de até um ano, situação que
agrava o problema da superlotação.

Conclusão
A Comissão de Transporte,  Comunicação e Obras  Públicas tem ciência de que

problemas similares também têm sido observados em outros municípios e concluiu
que a elaboração de legislação estadual que vise a desburocratizar a realização dos
leilões pode solucionar a situação. Uma sugestão apontada é a de delegar aos pátios
a realização dos leilões, hoje, a cargo do Detran-MG.

Sala das Comissões, 18 de novembro de 2014.
Adalclever Lopes, presidente - Celinho do Sinttrocel.

RELATÓRIO DE VISITA
Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Local visitado: Ponte Velha no Município de Coronel Fabriciano
Apresentação

A requerimento do deputado Celinho do Sinttrocel,  esta comissão visitou, no dia
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26/3/2013, a Ponte Velha, que liga Coronel Fabriciano ao Município de Timóteo, pela
Avenida Tancredo Neves, trecho urbano da BR-381.

Participaram da visita os deputados Ivair Nogueira e Celinho do Sinttrocel. Foram
acompanhados  pelo  Sr.  José Maria  da  Cunha,  superintendente  do  Departamento
Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT-MG.

Relato
A Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas se encontrou com os

convidados na Ponte Velha, que liga Coronel Fabriciano ao Município de Timóteo,
pela Avenida Tancredo Neves, trecho urbano da BR-381.

Durante  a  visita,  os  deputados  constataram  a  situação  da  ponte.  O  DNIT-MG
informou que a a Ponte Velha seria reaberta a partir da semana seguinte e que as
obras efetivas de reparo da estrutura danificada teriam início em 60 dias. Inicialmente,
atendendo aos apelos dos empresários, da comunidade e também da ALMG, o DNIT-
MG optou por  realizar  obras emergenciais,  a  fim de liberar  o  tráfego de veículos
leves, até o início da obra definitiva.

Conclusão
A Comissão  de  Transporte,  Comunicação  e  Obras  Públicas  entendeu  que  as

soluções apresentadas são necessárias  e bem-vindas, porém, fica no aguardo de
solução definitiva para recuperação total da estrutura.

Sala das Comissões, 18 de novembro de 2014.
Adalclever Lopes, presidente - Celinho do Sinttrocel - Gustavo Valadares.

RELATÓRIO DE VISITA
Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Local visitado: Coordenação Geral de Cadastro e Licitações do DNIT, em Brasília
Apresentação

A requerimento do deputado Celinho do Sinttrocel, esta comissão visitou, nos dias
13 e 14 de junho de 2013, a Coordenação Geral de Cadastro e Licitações do DNIT,
em  Brasília,  a  fim  de  acompanhar  a  sessão  pública  do  Regime  Diferenciado  de
Contratações nº 165/2013-00 do DNIT, destinada ao recebimento da proposta inicial
de preços e da proposta técnica de cada lote licitado para as obras de duplicação da
Rodovia BR-381.
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Participaram da visita os deputados Celinho do Sinttrocel e João Vitor Xavier.
Relato

A Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas acompanhou as etapas
do processo licitatório da Rodovia BR-381 realizadas no dias 13 e 14 de junho de
2013.

Durante  a  sessão  pública  do  Ministério  dos  Transportes,  foram  recebidas  as
propostas iniciais de preços e técnicas de cinco lotes.

Conclusão
A Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas ficou otimista quanto ao

o início das obras de duplicação do Rodovia BR-381.
Sala das Comissões, 18 de novembro de 2014.
Adalclever Lopes, presidente - Gustavo Valadares - Celinho do Sinttrocel.

RELATÓRIO DE VISITA
Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Local visitado: Orla da Lagoa da Pampulha
Apresentação

A requerimento dos deputados Gilberto Abramo, Anselmo José Domingos e Ivair
Nogueira, esta Comissão visitou, no dia 30/9/2013, a Lagoa da Pampulha, a fim de
averiguar as condições de mobilidade urbana no entorno da lagoa, especialmente no
que concerne às ciclovias, em suas partes críticas.

Participaram da visita  os deputados Adalclever Lopes e Gilberto Abramo. Foram
acompanhados  pela  Sra.  Cláudia  Ferreira  de  Souza,  promotora  de  Justiça  de
Habitação e Urbanismo do Estado de Minas Gerais; e pelos Srs. Bruno Martuchele de
Sales,  secretário  municipal  de Esportes  e Lazer  de Belo Horizonte;  Ramon Victor
Cesar, diretor-presidente da BHTrans; Demerson Furtado Pulis Gomes, presidente da
Liga  Mineira  de  Ciclismo;  Paulo  Aquino,  presidente  da  Federação  Mineira  de
Ciclismo; Carlos Starling, presidente da União Ciclística Desportiva de Minas Gerais;
Professor  Wendel,  vereador  da  Câmara  Municipal  de  Belo  Horizonte;  Humberto
Pereira  de  Abreu  Júnior,  secretário  municipal  Regional  Pampulha;  Helder  Alves
Novais, diretor de Transporte e Trânsito da Associação Pró-Civitas; Rogério Marques
Pacheco, Coordenador do Giro 30.
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Relato
A Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas se encontrou com os

convidados  em  frente  à  Igreja  São  Francisco  de  Assis.  Ao  longo  da  visita,  os
presentes levantaram a necessidade de atenção para diversos aspectos:

a) a revisão de pontos críticos das ciclovias, como nas curvas;
b)  a  possibilidade  de  instalação  de  faixa  sonorizadora  entre  a  Barragem  da

Pampulha e o Mineirinho, para evitar que os automóveis entrem na ciclovia;
c) a possibilidade de implantar mão única para carros entre o Pampulha Iate Clube -

PIC - e a barragem em determinados horários para favorecer a prática do esporte de
alto rendimento;

d) a instalação de ciclofaixa de mão única em trecho de cerca de 11 km, onde a
ciclovia  fica  no  passeio  (essa iniciativa  também pretende possibilitar  a  prática do
esporte de velocidade);

e) a necessidade de adequar a ciclovia na barragem, remanejando a mureta.
Conclusão

A Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas concluiu que o assunto
necessita ser  mais  debatido.  O deputado Gilberto Abramo acredita que o assunto
deve ser tratado sob a ótica da mobilidade urbana. O deputado Adalclever Lopes
enfatizou a importância de campanhas educativas e de fiscalização no local,  bem
como a importância de envolver a Polícia Militar nas discussões.

Sala das Comissões, 18 de novembro de 2011.
Adalclever Lopes, presidente - Celinho do Sinttrocel - Gustavo Valadares.

RELATÓRIO DE VISITA
Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Local visitado: Superintendência Regional do Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes - Dnit - em Belo Horizonte

Apresentação
A requerimento do deputado Célio Moreira, esta comissão, no dia 15/5/2014, visitou

a  Superintendência  Regional  do  Departamento  Nacional  de  Infraestrutura  de
Transportes -  Dnit  -  em Belo Horizonte,  a fim de obter informações sobre a atual
situação da Rodovia dos Inconfidentes, localizada na BR-356 .
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Participaram  da  visita  os  deputados  Adalclever  Lopes  e  Célio  Moreira.  Foram
acompanhados  por  Francisco Rocha Gonçalves,  vice-prefeito,  representando José
Leandro Filho, prefeito municipal de Ouro Preto; Ten. PM Marco Felipe da Silveira,
comandante da 2ª Companhia de Polícia Rodoviária Militar, representando o Maj. PM
Cássio Eduardo Soares Fernandes, comandante do Batalhão de Polícia Rodoviária
Militar  de  Minas  Gerais;  Sérgley de  Matos  Neves,  presidente  da  Associação  dos
Moradores  da  Bocaina  -  Ouro  Preto;  e  Denilson  da  Costa,  líder  comunitário  em
Cachoeira  do  Campo.  Foram  recebidos  pelo  superintendente  do  Dnit  em  Minas
Gerais, Álvaro Campos de Carvalho

Relato
A Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas se encontrou com os

convidados na Superintendência Regional do Dnit em Belo Horizonte.
Durante  a  visita,  foram  discutidas  e  apresentadas  demandas  de  usuários  da

Rodovia dos Inconfidentes. Parlamentares da ALMG, a Superintendência Regional do
Dnit, autoridades e moradores da região acertaram a colocação de quebra-molas em
cinco trechos da BR-356 e a instalação de um radar, como medidas paliativas para
minimizar os problemas de segurança na região de Cachoeira do Campo, distrito de
Ouro Preto. Ficou acertada também a realização de audiência pública em Cachoeira
do Campo para apresentar à comunidade local as discussões que ocorreram durante
a visita.

Conclusão
A Comissão  de  Transporte,  Comunicação  e  Obras  Públicas  entendeu  que  as

soluções apresentadas são necessárias e bem-vindas, porém paliativas. Não devem
substituir, no médio e no longo prazo, as intervenções para as necessárias melhorias
da Rodovia dos Inconfidentes.

ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 4ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 19/11/2014

Às 10h36min, comparecem na Sala das Comissões as deputadas Luzia Ferreira e
Liza Prado (substituindo o deputado Tiago Ulisses, por indicação da Liderança do
BAM)  e  o  deputado  Elismar  Prado,  membros  da  supracitada comissão.  Havendo
número regimental, o presidente, deputado Elismar Prado, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento da deputada Luzia Ferreira, dispensa a
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leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da comissão presentes. A presidência informa que a reunião se destina a
apreciar matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da comissão. O
presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei nº 5.401/2014, em turno único, do
qual designou como relator o 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 1º turno, do Projeto de Lei nº 464/2011 na forma do
Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, com a Emenda nº 1 (relator:
deputado  Elismar  Prado).  Passa-se  à  2ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  que
compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  os
Requerimentos nºs 8.916 e 8.930/2014. 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 10.882/2014, da deputada Luzia Ferreira, em que solicita seja realizada visita às
ruínas da igreja de Morro do Santana, em Mariana;

nº 10.883/2014, da deputada Liza Prado, em que solicita seja realizada visita ao
patrimônio ferroviário de Ribeirão Vermelho.

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, 21 de novembro de 2014.
Luzia Ferreira, presidente.

ATA DA 28ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA
PÚBLICA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

20/11/2014
Às 10h15min, comparece na Sala das Comissões o deputado João Leite, membro

da  supracitada  comissão.  Está  presente,  também,  a  deputada  Luzia  Ferreira.
Havendo número  regimental,  o  presidente,  deputado João Leite,  declara aberta  a
reunião,  dispensa  a  leitura  da  ata  da  reunião  anterior,  dá-a  por  aprovada  e  a
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subscreve. A presidência informa que a reunião se destina a debater, em audiência
pública, o crescimento da violência e a possibilidade de aumento do efetivo policial no
Município  de  Brumadinho.  A  presidência  interrompe  os  trabalhos  ordinários  da
reunião para ouvir  as Sras. Marielza Custódia de Lima, técnica de defesa civil  da
Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil de Brumadinho; Renata Mariliam Parreiras
e Soares, presidente da Câmara Municipal de Brumadinho; Alessandra Cristina de
Oliveira,  vereadora  da  Câmara  Municipal  de  Brumadinho;  Janaína  Cândida  Faria
Souza de Menezes, escrivã de polícia de Brumadinho; Rosinalva de Jesus Nunes,
presidente do Conselho Tutelar de Brumadinho; e os Srs. Luiz Gonzaga de Almeida,
controlador-geral  interno  da  Prefeitura  de  Brumadinho;  Luiz  Cláudio  de  Almeida
Teodoro,  gestor  da  Guarda  Municipal  de  Brumadinho;  Itamar  Franco  Caetano,
vereador da Câmara Municipal de Brumadinho; Cap. PM Denner Alexandre da Silva,
futuro comandante da 215ª Companhia Especial do 48º Batalhão de Polícia Militar de
Minas  Gerais  em  Brumadinho;  Cap.  PM  Simone  Azevedo  de  Oliveira  Prado,
comandante da 215ª Companhia Especial do 48º Batalhão de Polícia Militar de Minas
Gerais em Brumadinho; Ronan Gomes Nogueira, presidente da OAB-MG subseção
Brumadinho, que são convidados a tomar assento à mesa. A presidência concede a
palavra a deputada Luzia Ferreira, autora do requerimento que deu origem ao debate,
para suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para
que  façam  suas  exposições.  Abertos  os  debates,  segue-se  ampla  discussão,
conforme consta nas notas taquigráficas. A presidência retoma os trabalhos ordinários
da reunião. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de
todos, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de novembro de 2014.
João Leite, presidente - Cabo Júlio - Sargento Rodrigues - Rômulo Viegas.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.536/2014

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Relatório

De autoria do deputado Rogério Correia, o projeto de lei em tela tem por objetivo
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declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  Amigos  de  Iracambi,  com  sede  no
Município de Rosário da Limeira.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu  por  sua juridicidade,  constitucionalidade e  legalidade,  cabe agora  a  esta
comissão deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I, “a”,
do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.536/2014 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Amigos de Iracambi, com sede no Município de Rosário da Limeira, constituída em 30
de agosto de 1999.

A associação, voltada para a preservação, defesa e conservação do meio ambiente
da  Mata  Atlântica,  tem  como finalidade  não  só  o  desenvolvimento  de  estudos  e
pesquisas  visando  à  ampliação  dos  conhecimentos  sobre  a  Mata  Atlântica  como
também a produção e a divulgação de tais conhecimentos por meio de programas de
educação ambiental. Busca, ainda, gerir técnicas visando ao manejo sustentável das
terras florestadas e desmatadas e o desenvolvimento sustentável das comunidades
que residem na Mata Atlântica.

É inegável a importância do trabalho desenvolvido pela entidade em defesa desse
bioma que vem sendo, ao longo dos anos, cada vez mais ameaçado pela ação do
homem, razão pela qual ela se faz merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 5.536/2014,

em turno único, na forma original.
Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2014.
Sávio Souza Cruz, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.554/2014
Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo

Relatório
De autoria do Deputado Rômulo Viegas, a proposição em epígrafe objetiva declarar

de utilidade pública a Associação Comercial e Industrial de São João Del-Rei, com
sede nesse município.
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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  esta  comissão  deliberar  conclusivamente  sobre  a  proposição,
conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Associação  Comercial  e  Industrial  de  São  João  Del-Rei,  com  sede  naquele

município, é uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que possui
entre seus objetivos o de defender os interesses dos empresários das classes que
congrega e o de fomentar o desenvolvimento econômico local.

A  documentação  apresentada  atende  à  Lei  nº  12.972,  de  1998,  que  rege  o
reconhecimento  de  utilidade  pública  de  entidades  sem  fins  lucrativos.  Como  a
entidade, de caráter eminentemente associativo e sem fins lucrativos, contribui para o
empoderamento da sociedade civil e para o desenvolvimento de São João Del-Rei,
consideramos procedente a concessão do título de utilidade pública.

Conclusão
Opinamos pela  aprovação do Projeto de Lei  nº  5.554/2014,  em turno único,  na

forma apresentada.
Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2014.
Dalmo Ribeiro Silva, relator.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 3 DE DEZEMBRO DE 2014

ATAS
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA EM 2/12/2014
Presidência do Deputado Dinis Pinheiro

Sumário: Comparecimento - Falta de Quórum.
Comparecimento

- Comparecem os deputados e a deputada:
Dinis Pinheiro - Dilzon Melo - Antônio Carlos Arantes - Braulio Braz - Cássio Soares

- Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Duarte Bechir - Durval Ângelo - Gil Pereira -
Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - João Leite - Luiz Henrique - Luiz Humberto
Carneiro - Luzia Ferreira - Rogério Correia - Romel Anízio - Rômulo Viegas - Sargento
Rodrigues - Sebastião Costa - 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  a
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 DEFESA DOS
DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 8/7/2013
Às 14h39min, comparecem na Sala das Comissões as deputadas Liza Prado e os

deputados Cabo Júlio e Almir Paraca, 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  Almir  Paraca,  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
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seguir, a presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei nº4.123/2013, no turno
único, para o qual designou relator o deputado Glaycon Franco. 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 pela  aprovação,  no  2º  turno,  dos
Projetos de Lei nºs 348/2011, 996/2011 (relator: deputado Liza Prado); e 675/2011
(relator: deputado Cabo Júlio), todos na forma do vencido no 1º turno. Passa-se à 2ª
Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é
aprovado, em turno único,  o Projeto de Lei nº 4.101/2013 (relator:  deputado Almir
Paraca).  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  os
Requerimentos nºs 5.032/2013 e 5.034/2013. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem
do  Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  da  comissão.
Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  requerimentos  da
deputada Liza Prado e dos deputados Cabo Júlio e Almir Paraca (9) em que solicitam
seja realizada reunião de audiência pública da Comissão de Defesa dos Direitos da
Pessoa com Deficiência conjunta com a Comissão do Trabalho, da Previdência e da
Ação Social para debater a inclusão das pessoas com deficiência no mercado de
trabalho; a fiscalização do cumprimento dos dispositivos contidos na Lei Federal nº
8.213, de 1991, que obrigam a reserva de vagas para contratação dessas pessoas;
bem  como  a  execução  de  programas  de  capacitação  profissional  e  técnica  das
pessoas com deficiência para a sua inclusão e permanência no mercado de trabalho,
tendo em vista que 2013 foi  declarado o "ano ibero-Americano para inclusão das
pessoas  com  deficiência  no  mercado  de  trabalho";  seja  realizada  reunião  com
convidados da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência conjunta
com a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, para apresentar e divulgar o
Sistema de Sinalização Eletrônica  entre  Passageiros  com Deficiência  e  Meios de
Transporte  -  DPS2000  -,  que  permite  que  o  passageiro  com  deficiência
(especialmente deficiência visual ou com mobilidade reduzida) possa, através de um
transmissor de radiofrequência portátil,  solicitar embarque autonomamente na linha
de ônibus desejada, desde que os veículos desta linha estejam equipados com o
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aparelho receptor do sistema; seja realizado debate público para debater o Plano
Estadual  dos  Direitos  da  Pessoa  com  Deficiência  -  Minas  Inclui  -,  lançado  em
24/6/2013 pelo Decreto n° 46.264, que tem como finalidade promover, por meio de
programas e ações, e da integração e articulação de políticas, o exercício pleno e
equitativo  dos  direitos  das  pessoas  com  deficiência;  seja  realizada  reunião  de
audiência pública da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência
conjunta  com  a  Comissão  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  para  debater  a
acessibilidade arquitetônica, atitudinal e pedagógica nas escolas públicas e privadas
do Estado; bem como a capacitação dos professores, monitores e de toda equipe
escolar;  além  da  garantia  da  presença  de  profissionais  especializados,  quando
necessário, nas salas de recursos multifuncionais prevista na Seção II - Educação
Especial, do Capítulo II, da Resolução nº 4, de 13/7/2010, da Câmara de Educação
Básica  do  Conselho  Nacional  de  Educação;  seja  realizada  reunião  de  audiência
pública da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência conjunta com
a Comissão de Esporte, Lazer e Juventude para debater a criação e o fomento, no
Estado,  de  núcleos de paradesporto  e  centros  de referência paraolímpica,  com a
contratação e formação continuada de profissionais especializados no treinamento
das práticas paradesportivas, bem como as ações implementadas para estimular e
orientar as atividades de lazer destinadas às pessoas com deficiência; seja realizada
reunião  de  audiência  pública  para  debater  os  avanços  obtidos  e  as  demandas
relativas à implantação da acessibilidade urbana, arquitetônica e comunicacional para
as pessoas com deficiência nos locais de uso público em todo o Estado, bem como
sua fiscalização; seja realizada reunião de audiência pública para debater a atuação
do  Sistema  Único  de  Assistência  Social  -  Suas  -  na  atenção  à  pessoa  com
deficiência, e as medidas para aprimorar a política, tais como a ampliação do número
de  Centros  de  Referência  da  Assistência  Social  -  Cras  -  e  a  ampliação,  nos
municípios, do acolhimento institucional para pessoas com deficiência por meio da
implantação de “centros dia de referência" e "residências inclusivas"; seja realizada
reunião de audiência pública para debater a implementação da reserva de percentual
mínimo em relação ao número total de unidades habitacionais para pessoas idosas
ou com deficiência nos empreendimentos de habitação de interesse social no Estado,
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bem como a construção de moradias adaptadas ao conceito de desenho universal;
seja realizada reunião de audiência pública da Comissão de Defesa dos Direitos da
Pessoa  com  Deficiência  conjunta  com  a  Comissão  de  Cultura  para  debater  a
produção e a disponibilização de livros em braille e a produção em mídia com voz e
vídeo em Libras, com audiodescrição, em eventos culturais,  museus, bibliotecas e
demais locais destinados a atividades culturais no Estado; e da deputada Liza Prado,
em que solicita seja encaminhado ao presidente da Agência Nacional de Aviação Civil
- Anac - pedido de informações acerca do incidente ocorrido em 19/5/2013, no qual
pessoas com deficiência visual foram impedidas de embarcar em Ribeirão Preto com
destino  a  Belo  Horizonte  em  voo  operado  pela  Azul  Linhas  Aéreas  e,  ainda,
informações acerca das providências tomadas pela Anac diante do referido incidente
e da possibilidade de revisão da Resolução nº 9/2007 para garantir a acessibilidade e
melhorar a qualidade no atendimento às pessoas com deficiência. Nesse momento,
registra-se a presença da deputada Ana Maria Resende. Cumprida a finalidade da
reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros
da comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra
os trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de julho de 2013.
Liza Prado, presidente - Maria Tereza Lara - Glaycon Franco.

ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS
NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 27/3/2014
Às 14h37min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Durval Ângelo,

Rômulo  Viegas,  Sebastião  Costa e Sargento Rodrigues,  membros da  supracitada
comissão.  Estão  presentes  também  os  deputados  Cabo  Júlio  e  Duarte  Bechir.
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. O presidente acusa o
recebimento do Projeto de Lei nº 4.736/2013 no 1º turno (relator: deputado Rogério
Correia).  Passa-se  à  3ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  que  compreende  a
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discussão e a votação de proposições da comissão. Submetidos a votação, cada um
por sua vez, são aprovados os seguintes requerimentos:

nº 9.356/2014, do deputado Cabo Júlio, em que solicita seja realizada reunião para,
debater em audiência pública, suposta violação de direito de propriedade por parte da
delegada de polícia civil,  Sra. Ana Paula Lamego Balbino, titular da 13ª Delegacia
Seccional de Araçuaí, em desfavor de um cidadão que teve seu veículo furtado e
posteriormente recuperado pela Polícia Militar;

nº 9.397/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja realizada reunião,
para debater em audiência pública, a situação dos povos indígenas no Estado e no
País,  considerando-se desde as históricas violações  aos direitos  humanos até os
desafios da atualidade (desdobramento do ciclo de debates Resistir Sempre, Ditadura
Nunca Mais);

nº 9.398/2014, do deputado Durval  Ângelo,  em que solicita seja encaminhado à
Sra. Luiza Helena de Bairros, ministra de Estado Chefe da Secretaria Especial de
Políticas  de  Promoção  da  Igualdade  Racial,  ao  Sr.  Gercino  José  da  Silva  Filho,
ouvidor agrário nacional da Comissão Nacional de Combate à Violência no Campo, e
ao Ministério  Público Federal  pedido  de  providências  em relação aos  recorrentes
conflitos  agrários  em  terras  quilombolas  nos  Municípios  de  São  João  da  Ponte,
Varzelândia  e  Verdelândia,  acompanhado  das  notas  taquigráficas  da  5ª  Reunião
Ordinária desta comissão;

nº 9.399/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja encaminhado ao
Comando-Geral  da  Polícia  Militar;  à  Delegacia  de  Polícia  Civil  Agrária;  aos  Srs.
Rômulo  Ferraz,  secretário  de  Estado de Defesa  Social;  Antônio  Miranda,  ouvidor
agrário  estadual;  Afonso  Henrique  de  Miranda  Teixeira,  procurador  de  Justiça  do
Estado;  Ronaldo  Antônio  Pereira  da  Silva,  presidente  do  Conselho  Estadual  de
Participação  e  Integração  da  Comunidade  Negra;  José  Carlos  de  Oliveira  Neto,
presidente da Associação Quilombolas Brejo dos Crioulos; Abelard Carlos Pimenta,
chefe  de  gabinete  do  prefeito  municipal  de  São  João  da  Ponte;  Paulo  Roberto
Faccion, assessor da Comissão da Pastoral da Terra; e Élcio Pacheco, representando
a  Rede  Nacional  de  Advogados  Populares;  e  à  Sra.  Maria  Emília  da  Silva,
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coordenadora  estadual  do  Programa  de  Proteção  dos  Defensores  de  Direitos
Humanos, pedido de providências em relação aos recorrentes conflitos agrários em
terras quilombolas nos Municípios de São João da Ponte, Varzelândia e Verdelândia,
acompanhado das notas taquigráficas da 5ª Reunião Ordinária desta comissão;

nº 9.400/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja encaminhado aos
desembargadores Furtado de Mendonça, Jaubert Carneiro Jaques e Denise Pinho da
Costa  Val,  da  6ª  Câmara  Criminal  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado,  pedido  de
providências  para  desaforar  o  processo nº  0019747-50.2012.8.13.0624,  tendo em
vista os recorrentes conflitos agrários em terras quilombolas nos Municípios de São
João da Ponte, Varzelândia e Verdelândia, acompanhado das notas taquigráficas da
5ª Reunião Ordinária desta comissão;

nº  9.401/2014,  do  deputado Sargento Rodrigues,  em que solicita  seja realizada
reunião da Comissão de Direitos Humanos para obter esclarecimentos dos policiais
militares Percival Guimarães Neto e José Moura, réus de processo em tramitação no
Tribunal do Júri da Comarca de Ribeirão das Neves, sobre supostas perseguições
praticadas pelo Sr. Fabiano Afonso, juiz dessa comarca;

nº 9.402/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja encaminhado ao
Conselho Nacional  de Justiça  e à  Corregedoria do  Tribunal  de Justiça do Estado
pedido de providências para a abertura de procedimento disciplinar contra o juiz de
direito Isaías Caldeira Veloso e seu afastamento das ações que tratam de conflitos
agrários  nos  Municípios  de  São  João  da  Ponte,  Varzelândia  e  Verdelândia,
acompanhado das notas taquigráficas da 5ª Reunião Ordinária desta comissão;

nº 9.403/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita sejam encaminhadas à
Sra. Maria Thereza de Assis Moura, ministra da 6ª Turma do Superior Tribunal de
Justiça, relatora do recurso de habeas-corpus RHC 42294/MG, as notas taquigráficas
da 5ª Reunião Ordinária dessa comissão, que teve por finalidade debater os conflitos
agrários  ocorridos  em  terras  quilombolas  nos  Municípios  de  São João  da  Ponte,
Varzelândia e Verdelândia;

nº 9.404/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja encaminhado ao
delegado de polícia de Janaúba e ao promotor de justiça da Comarca de São João da
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Ponte pedido de providências, acompanhado das notas taquigráficas da 5ª Reunião
Ordinária dessa comissão, para apurar a denúncia de que o Sr. João Fábio Dias e
sua família estariam sendo ameaçados de morte pelo Sr. Gustavo Santos;

nº  9.405/2014,  do  deputado Sargento Rodrigues,  em que solicita  seja realizada
reunião para se obterem, em audiência pública, esclarecimentos sobre violações de
direitos humanos supostamente sofridas pelo Sd. Rodney Azevedo Mendes;

nº 9.406/2014, dos deputados Rogério Correia e Gilberto Abramo, em que solicitam
seja realizada reunião para debater a situação das Ocupações Rosa Leão, Esperança
e Vitória;

nº 9.407/2014, dos deputado Almir Paraca e Durval Ângelo, em que solicitam seja
realizada reunião para debater, em audiência pública, o racismo nos meios esportivos
no Estado, especialmente no futebol;

nº  9.408/2014,  do  deputado  Durval  Ângelo,  em  que  solicita  seja  encaminhada
manifestação de aplauso ao Sr. Afonso Henrique de Miranda Teixeira, procurador de
justiça  do  Estado  e  coordenador  do  Centro  de  Apoio  Operacional  de  Conflitos
Agrários do Ministério Público, pela iniciativa de não participar de audiências na Vara
de Conflitos Agrários de Minas Gerais, haja vista que o Ministério Público tem arguido
a suspeição do magistrado titular dessa vara;

nº 9.409/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja encaminhado aos
Srs. José Carlos de Oliveira Neto, presidente da Associação Quilombolas Brejo dos
Crioulos, Paulo Roberto Faccion, assessor da Comissão da Pastoral da Terra, Élcio
Pacheco,  representando  a  Rede  Nacional  de  Advogados  Populares,  pedido  de
providências, acompanhado das notas taquigráficas da 5ª Reunião Ordinária dessa
comissão, em relação aos recorrentes conflitos agrários em terras quilombolas nos
Municípios de São João da Ponte, Varzelândia e Verdelândia. Registra-se a presença
do deputado João Leite. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a
presença de todos, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de abril de 2014.
Durval Ângelo, presidente - Rômulo Viegas - Sebastião Costa - Duarte Bechir.
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.478/2014

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Relatório

De autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto de lei em análise tem por
objetivo  declarar  de  utilidade  pública  a  entidade  Coyotes  Amigos  da  Natureza  -
Unidos - Juntos - Seremos, com sede no Município de Carmo de Minas.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1,
cabe agora a esta comissão deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua
o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.478/2014 pretende declarar de utilidade pública a entidade

Coyotes Amigos da Natureza - Unidos - Juntos - Seremos, com sede no Município de
Carmo de Minas.

A associação, voltada para a defesa e a proteção do meio ambiente na região,
busca realizar,  como consta na justificação do projeto,  atividades como plantio de
árvores,  colocação  de  placas,  fiscalização  de  lixo  em  locais  inadequados,  com
posterior  comunicação  ao  poder  público,  além  de  entrega  de  panfletos  de
conscientização e palestras nas escolas.

Numa  época  em  que  a  defesa  do  meio  ambiente  requer,  cada  vez  mais,  a
participação  de  todos,  o  trabalho  desenvolvido  pela  entidade  nos  leva  a  julgá-la
merecedora do título de utilidade pública.

Acolhemos a emenda apresentada pela comissão que nos precedeu no exame da
proposição,  por  se  tratar  de  mera  adequação  do  nome  da  entidade  ao
consubstanciado em seu estatuto constitutivo.

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 5.478/2014,

em turno único, com a Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2014.
Duarte Bechir, relator
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.557/2014
Comissão de Esporte, Lazer e Juventude

Relatório
De autoria do deputado Anselmo José Domingos, o projeto de lei em epígrafe visa

declarar de utilidade pública a Associação dos Maratonistas de Timóteo, com sede no
Município de Timóteo.

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 5.557/2014 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Maratonistas de Timóteo, com sede no Município de Timóteo.
Sociedade civil sem fins lucrativos, fundada em 27/7/1998, a associação tem por

finalidade promover corridas de rua, maratonas e atividades afins.
Em razão da difusão, para a comunidade de Timóteo, do conceito de vida saudável,

consideramos correta a iniciativa de outorgar o título de utilidade pública à referida
associação.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação, em turno único, do Projeto de Lei nº

5.557/2014.
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2014.
Ulysses Gomes, relator

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.559/2014
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório
O  projeto  de  lei  em  epígrafe,  de  autoria  do  deputado  Bosco,  visa  declarar  de

utilidade  pública  a  Associação  do  Tamboril  e  Palmeiras  -  Artap  -,  com  sede  no
Município de Tapira.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.
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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
A proposição em análise visa declarar de utilidade pública a Associação do Tamboril

e Palmeiras - Artap -, com sede no Município de Tapira.
Conforme consta na justificação do projeto, a Artap tem como finalidade auxiliar o

produtor rural, promovendo e estimulando, direta ou indiretamente, cursos, palestras,
encontros e outras atividades, a fim de melhorar as atividades por ele desenvolvidas.
Com o objetivo  de  orientar  e  incentivar  seus  associados em novas  técnicas,  cria
projetos para o desenvolvimento da agricultura, piscicultura, apicultura, horticultura,
avicultura e pecuárias bovina, suína, equina, caprina e ovina, entre outras.

A amplitude  de  ação  da  entidade  dá  a  medida  da  sua  importância  para  seus
associados.

Tendo em vista sua atuação em prol de um segmento ao qual nem sempre chega a
assistência do poder público, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o
título de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, e somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 5.559/2014 na forma

apresentada.
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2014.
Fabiano Tolentino, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.564/2014
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

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

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 5.564/2014 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Produtores Rurais da Comunidade de São Joaquim e Entorno - Asprusjen -, com
sede  no  Município  de  Formoso,  que  tem  como  escopo  o  amparo  social  aos
produtores e seus familiares.

Com esse propósito, a instituição busca desde a promoção de reuniões e eventos
de caráter educativo, visando ao melhoramento da produção agrícola e manejo da
terra, passando pela oferta de programas de qualificação profissional,  treinamento
técnico voltado para indústria,  comércio,  serviços,  agricultura,  turismo, ecoturismo,
até a difusão entre os associados dos valores folclóricos e culturais de nosso país.
Propõe-se, ainda, a atender crianças, adolescentes, adultos, idosos e portadores de
necessidades especiais, prestando-lhes assistência e amparo e buscando promover
sua integração com a sociedade.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela entidade no Município de
Formoso,  consideramos  meritória  a  iniciativa  de  lhe  outorgar  o  título  de  utilidade
pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 5.564/2014, em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2014.
Inácio Franco, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.580/2014
Comissão de Esporte, Lazer e Juventude

Relatório
De autoria do deputado Bráulio Braz, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública a Associação Atlética Banco do Brasil  com sede no Município de
Muriaé.

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 5.580/2014 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Atlética Banco do Brasil com sede no Município de Muriaé.
Fundada em 25/6/1962, a entidade tem por finalidade promover o bem-estar dos

associados e seus familiares, cooperar com o Banco do Brasil no cumprimento de
sua missão e contribuir para o desenvolvimento da comunidade em que se insere.

Em razão do importante trabalho desenvolvido pela referida entidade no Município
Muriaé e região, consideramos válida 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

5.580/2014.
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2014.
Marques Abreu, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.590/2014
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório
De iniciativa do deputado Tiago Ulisses, o projeto de lei em tela objetiva declarar de

utilidade pública a Associação Escola Família Agrícola Oeste do Mucuri - Aefaom -,
com sede no Município de Malacacheta.

Inicialmente, foi a proposição examinada pela Comissão de Constituição e Justiça,
que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na forma proposta.

Cabe agora a esta comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria, nos termos
do art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Aefaom foi  fundada em julho de 2009 com o objetivo  de promover  educação

gratuita,  de  qualidade  e  diferenciada,  seguindo  os  princípios  da  Escola  Família
Agrícola e a Pedagogia da Alternância.

A entidade  se  dedica  à  educação-formação  diferenciada  tanto  de  adolescentes
quanto  de jovens e  adultos,  priorizando  a  realidade dos  educandos e o  contexto
socioprofissional, econômico, cultural e político das comunidades rurais. A partir dos



139
____________________________________________________________________________

anos finais do ensino fundamental, oferece ao aluno uma pré-qualificação profissional
e,  no  Ensino  Médio,  a  educação  profissional  em  agropecuária  e  outra  área
profissional.  Dessa  forma,  estimula  a  agricultura  familiar  e  contribui  para  um
desenvolvimento rural sustentável solidário.

Uma entidade voltada para esses fins contribui significativamente para a fixação de
homens e mulheres no campo, razão pela qual consideramos meritória a iniciativa de
outorgar-lhe o título de utilidade pública.

Conclusão
Mediante o exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 5.590/2014, na

forma original.
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2014.
Romel Anízio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.613/2014
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria da deputada Luzia Ferreira, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública a ONG Cidadania, com sede no Município de Belo Horizonte.
A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  20/11/2014 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 5.613/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

ONG Cidadania, 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.
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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.  28
determina que, no caso 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 5.613/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Wander Borges, relator - Dalmo Ribeiro Silva - João

Leite.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.614/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De  autoria  do  deputado  Fred  Costa,  o  projeto  de  lei  em  tela  visa  declarar  de
utilidade pública a Instituição de Ajuda aos Portadores do Câncer - Ágape -, com sede
no Município de Contagem.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  20/11/2014 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 5.614/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Instituição de Ajuda aos Portadores do Câncer - Ágape -, 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
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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.  30,  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,  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 5.614/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Wander Borges - João

Leite.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.616/2014

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 dos Agricultores Familiares de Alvinópolis, com sede
no Município de Alvinópolis.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  20/11/2014 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 5.616/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Agricultores  Familiares  de Alvinópolis,  com sede no Município  de
Alvinópolis.

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, nos §§ 1ºs dos arts. 17
e 27,  que as atividades de seus diretores,  conselheiros,  associados,  instituidores,
benfeitores ou equivalentes não são remuneradas; e, no art. 28, que, na hipótese 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,  ou  a  entidade
pública.

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

Projeto de Lei nº 5.616/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2014.
Sebastião Costa, presidente e relator - Wander Borges - João Leite - Dalmo Ribeiro

Silva.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.617/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Duarte Bechir, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de
utilidade  pública  a  Sociedade  Beneficente  Recanto  Santo  Antônio,  com  sede  no
Município de Cristina.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  20/11/2014 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.
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Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.617/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Sociedade Beneficente Recanto Santo Antônio, com sede no Município de Cristina.
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. 42 do estatuto constitutivo da instituição, o inciso III veda a
remuneração  de  seus  diretores,  conselheiros,  instituidores,  benfeitores  ou
equivalentes; e o inciso IV 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 Cristina.

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

Projeto de Lei nº 5.617/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2014.
Sebastião Costa, presidente - João Leite, relator - Wander Borges - Dalmo Ribeiro

Silva.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 4 DE DEZEMBRO DE 2014

ATAS
ATA DA 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 2/12/2014
Presidência dos Deputados Dinis Pinheiro, Ivair Nogueira, Hely Tarqüínio, Wander

Borges e Célio Moreira
Sumário:  Comparecimento  -  Abertura  -  1ª  Parte:  1ª  Fase  (Expediente):  Atas  -

Correspondência: Mensagens nºs 726 e 727/2014 (encaminhando os Projetos de Lei
nºs  5.640  e  5.641/2014,  respectivamente),  do  governador  do  Estado  -  Ofícios  -
Palavras  do  Presidente  -  2ª  Fase  (Grande  Expediente):  Apresentação  de
Proposições: Projetos de Lei nºs 5.642 a 5.665/2014 - Requerimentos nºs 9.072 a
9.105/2014 - Proposições Não Recebidas: projeto de lei do deputado Fred Costa -
Comunicações: Comunicações das Comissões de Educação, de Segurança Pública,
de Administração Pública, de Saúde, de Transporte (2), de Prevenção e Combate às
Drogas,  de  Política  Agropecuária,  de  Meio  Ambiente  e  de  Participação  Popular  -
Oradores Inscritos: Discursos dos deputados Rômulo Viegas, Alencar da Silveira Jr.,
Gustavo Corrêa, Cabo Júlio e João Leite - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura
de  Inscrições  -  Questões  de  Ordem;  chamada  para  recomposição  do  número
regimental;  existência  de  quórum para  a  continuação  dos  trabalhos -  Decisão da
Presidência  -  Acordo  de  Líderes;  Decisão  da  Presidência  -  Designação  de
Comissões: Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à
Constituição nº 70/2014 - Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações -
Despacho  de  Requerimentos:  Requerimentos  Ordinários  nºs  34  e  45/2014;
deferimento - Palavras do Presidente - 2ª Fase: Inexistência de quórum para votação
- Suspensão e Reabertura da Reunião - 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. - Almir Paraca - André Quintão - Antônio
Carlos Arantes - Braulio Braz - Cabo Júlio - Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Carlos
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Pimenta  -  Celinho do Sinttrocel  -  Célio  Moreira -  Dalmo Ribeiro  Silva  -  Duilio  de
Castro - Durval Ângelo - Fabiano Tolentino - Fred Costa - Gil Pereira - Gustavo Corrêa
-  Gustavo Perrella  -  Gustavo Valadares -  Inácio Franco -  João Leite  -  João Vítor
Xavier - Lafayette de Andrada - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro -
Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Marques Abreu - Paulo Guedes - Paulo Lamac -
Pinduca  Ferreira  -  Rogério  Correia  -  Romel  Anízio  -  Rômulo  Veneroso  -  Rômulo
Viegas - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tenente Lúcio -
Tiago Ulisses - Tony Carlos - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Wander Borges.

Abertura
O presidente (deputado Dinis Pinheiro) - Às 14h7min, a lista de comparecimento

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

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Atas
- O deputado Rômulo Viegas, 2º-secretário ad hoc, procede à leitura das atas das

duas reuniões anteriores, que são aprovadas sem restrições.
Correspondência

- O  deputado  Neider  Moreira,  2º-secretário,  nas  funções  de  1º-secretário,  lê  a
seguinte correspondência:

“MENSAGEM Nº 726/2014*
Belo Horizonte, 28 de novembro de 2014.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame dessa egrégia Assembleia Legislativa,

projeto de lei  que visa alterar a Lei n° 21.095, de 30 de dezembro de 2013, que
autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com o Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES.

O incluso projeto tem por objetivo ampliar o rol das garantias e contragarantias que
o Estado oferece na obtenção do empréstimo a ser contratado com o Banco Nacional
de  Desenvolvimento  Econômico  e  Social  -  BNDES  -,  no  sentido  de  flexibilizar  a



147
____________________________________________________________________________

utilização das cotas da repartição do produto da arrecadação dos impostos para a
prestação de garantia diretamente ao BNDES, bem como na utilização de receitas
tributárias para a prestação de contragarantia à União, nos termos do § 4º do art. 167,
e dos arts. 155, 157 e 159 da Constituição da República Federativa do Brasil.

Anoto,  por  fim,  que  a  proposta  está  de  acordo  com  os  preceitos  da  Lei  de
Responsabilidade Fiscal.

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 5.640/2014
Altera a Lei n° 21.095, de 30 de dezembro de 2013, que autoriza o Poder Executivo

a  contratar  operação  de  crédito  com  o  Banco  Nacional  de  Desenvolvimento
Econômico e Social - BNDES.

Art. 1° - O art. 2° da Lei n° 21.095, de 30 de dezembro de 2013, passa a vigorar
com a seguinte redação:

“Art.  2º  -  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  oferecer  como  garantia  para  a
realização da operação de crédito prevista nesta Lei, os recursos de que tratam o art.
157, a alínea “a” do inciso I e o inciso II do art. 159 da Constituição da República
Federativa do Brasil.

Parágrafo único - Havendo garantia da União para a realização da operação de
crédito  objeto  desta  Lei,  fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  oferecer,  como
contragarantia à União, as receitas geradas pelos tributos a que se refere o art. 155 e
os recursos de que tratam o art. 157, a alínea “a” do inciso I e o inciso II do art. 159
da Constituição da República Federativa do Brasil.”.

Art. 2° - 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 727/2014*
Belo Horizonte, 28 de novembro de 2014.
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Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame dessa egrégia Assembleia Legislativa,

projeto  de  lei  que dá a  denominação de Escola  Estadual  Rubem Alves  à  escola
estadual de ensino fundamental e médio e Educação de Jovens e Adultos - EJA -,
situada no Centro de Internação do Adolescente São Cosme, no Município de Teófilo
Otoni.

A denominação  escolhida  atende  à  proposta  da  comunidade  escolar  da  escola
estadual de ensino fundamental e médio e Educação de Jovens e Adultos - EJA - do
Município  de  Teófilo  Otoni,  que  pretende  homenagear  Rubem Alves,  psicanalista,
educador, teólogo, acadêmico e escritor de renome internacional.

Anoto que o projeto está em conformidade ao disposto na Lei nº 13.408, de 21 de
dezembro de 1999, e que não existe, no Município, outro estabelecimento, instituição
ou próprio público do Estado com igual  denominação atribuída por  ato normativo,
conforme  justificação  e  exposição  de  motivos  anexas  da  Senhora  Secretária  de
Estado de Educação.

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

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

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

Rubem Alves, de ensino fundamental e médio e Educação de Jovens e Adultos - EJA,
à Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio e Educação de Jovens e Adultos -
EJA, localizada no Centro de Internação do Adolescente São Cosme, Município de
Teófilo Otoni.

Trata-se de proposta que resulta de pedido formulado pela Comunidade Escolar da
Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio e Educação de Jovens e Adultos -
EJA que, em reunião realizada no dia 31/07/2014, homologou, pela unanimidade dos
votos dos seus membros, a indicação do nome de Escola Estadual Rubem Alves, de
ensino  fundamental  e  médio  e  Educação  de  Jovens  e  Adultos  -  EJA,  para
denominação da referida unidade de ensino.
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O Centro de Internação do Adolescente São Cosme, em Teófilo Otoni, é uma das
unidades sob gestão da Subsecretaria de Atendimento às Medidas Socioeducativas
da Secretaria de Estado de Defesa Social, sendo modelo de eficiência. O trabalho é
efetivado por profissionais vocacionados, que veem nos menores adolescentes seres
humanos em plena transformação.

RUBEM  ALVES,  natural  de  Boa  Esperança,  Minas  Gerais,  foi  psicanalista,
educador, teólogo, acadêmico e escritor de renome internacional. Foi um dos maiores
pedagogos brasileiros de todos os tempos. Um intelectual polivalente nos debates
sociais e educacionais do Brasil. Dedicou sua vida à educação. Suas ideias são de
grande importância para os educadores brasileiros, propõem uma reflexão de uma
educação que se aproxime mais da realidade das crianças e dos adolescentes.

Seu  nome  foi  escolhido  para  denominar  a  escola,  atendendo  ao  desejo  da
comunidade e pelo grande legado deixado para a educação.

O homenageado nasceu no dia 15 de setembro de 1933 e faleceu no dia 19 de
julho de 2014.

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

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

Belo Horizonte, 11 de Novembro de 2014.
Ana Lúcia Almeida Gazzola, Secretária de Estado de Educação.

Exposição de Motivos
Trata-se de proposta que resulta de pedido formulado pela Comunidade Escolar da

Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio e Educação de Jovens e Adultos -
EJA que, em reunião realizada no dia 31/10/2014, homologou, pela unanimidade dos
votos dos seus membros, a indicação do nome de Escola Estadual Rubem Alves, de
ensino  fundamental  e  médio  e  Educação  de  Jovens  e  Adultos  -  EJA,  para
denominação da referida unidade de ensino.
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Rubem Alves, natural de Boa Esperança, Minas Gerais, foi psicanalista, educador,
teólogo,  acadêmico  e  escritor  de  renome  internacional.  Foi  um  dos  maiores
pedagogos brasileiros de todos os tempos. Um intelectual polivalente nos debates
sociais e educacionais do Brasil. Dedicou sua vida à educação. Suas ideias são de
grande importância para os educadores brasileiros, propõem uma reflexão de uma
educação que se aproxime mais da realidade das crianças e dos adolescentes.

Seu  nome  foi  escolhido  para  denominar  a  escola,  atendendo  o  desejo  da
comunidade e pelo grande legado deixado para a educação.

A denominação, ora proposta, para a Escola Estadual de Ensino Fundamental e
Médio e Educação de Jovens e Adultos - EJA, demonstra o reconhecimento de toda a
comunidade ao grande educador mineiro, constituindo justa homenagem ao ilustre
educador, escritor e filósofo Rubem Alves.

Belo Horizonte, 11 de novembro de 2014.
Ana Lúcia Almeida Gazzola, Secretária de Estado de Educação.

PROJETO DE LEI Nº 5.641/2014
Dá denominação à escola estadual de ensino fundamental e médio e Educação de

Jovens Adultos - EJA - situada no Centro de Internação do Adolescente São Cosme,
no Município de Teófilo Otoni.

Art.  1º  -  Fica  denominada  Escola  Estadual  Rubem  Alves  a  escola  estadual  de
ensino fundamental e médio e Educação de Jovens Adultos - EJA - situada no Centro
de Internação do Adolescente São Cosme, no Município de Teófilo Otoni.

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

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
OFÍCIOS

Da  Sra.  Ana  Lúcia  Almeida  Gazzola,  secretária  de  Educação  (4),  prestando
informações  relativas  aos  Requerimentos  n°s  3.365/2012,  do  deputado  Duilio  de
Castro; 6.787/2013, da Comissão de Participação Popular; 8.326/2014, do deputado
Carlos Henrique; e 8.578/2014, da deputada Liza Prado.
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Do Sr. Cássio Azevedo Fontenelle, juiz auxiliar da Corregedoria-Geral de Justiça,
prestando informações relativas ao Requerimento nº  8.176/2014,  da  Comissão de
Direitos Humanos.

Do Cel. PM Marco Antônio Badaró Bianchini, chefe da Assessoria Institucional da
PMMG  (9),  prestando  informações  relativas  aos  Requerimentos  nºs  6.902/2013,
8.070, 8.181 e 8.209/2014, da Comissão de Segurança Pública; 7.738 e 7.941/2014,
da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas; 7.943, 7.947 e 8.174/2014, da
Comissão de Direitos Humanos; e 8.185/2014, da Comissão de Meio Ambiente.

Do  Sr.  Djalma  Bastos  de  Morais,  presidente  da  Cemig,  prestando  informações
relativas ao Requerimento n° 8.030/2014, da Comissão de Defesa do Consumidor.

Do  Sr.  Francisco  Evaldo  Braz  Azevedo,  diretor  administrativo  (substituto)  do
Departamento  Nacional  de  Obras  contra  as  Secas,  informando  a  transferência
financeira  que  menciona,  referente  à  segunda  parcela  do  Convênio  nº  12/2012,
celebrado entre aquele  departamento e a Secretaria  para o Desenvolvimento dos
Vales do Jequitinhonha, Mucuri  e  Norte de Minas.  (-  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.  Geraldo  Flávio  Vasques,  procurador-geral  de justiça adjunto  institucional,
prestando informações relativas ao Requerimento n° 7.946/2014, da Comissão de
Direitos Humanos.

Do Sr. Gilberto José Rezende dos Santos (2), chefe de gabinete da Secretaria de
Saúde,  prestando  informações  relativas  aos  Requerimentos  n°s  7.572/2014,  do
deputado  Anselmo  José  Domingos,  e  8.688/2014,  da  Comissão  de  Segurança
Pública.

Do  Sr.  Marcos  José  Mendes  de Carvalho,  chefe  de  gabinete  da  Secretaria  de
Saúde  de  Belo  Horizonte,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n°
8.505/2014, da Comissão de Direitos Humanos.

Da  Sra.  Maria  do  Carmo Araujo  Prieto,  prefeita  municipal  de  Cajuri,  prestando
informações  relativas  ao  Projeto  de  Lei  nº  5.449/2014,  em  atenção  a  pedido  de
diligência da Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao referido projeto de lei.)

Da Sra. Renata Vilhena, secretária de Planejamento, informando que as medidas
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propostas no Projeto de Lei  nº  5.591/2014 não geram impacto financeiro e que o
projeto é compatível com as restrições para o aumento de despesas com pessoal nos
180 dias finais do mandato do governador do Estado. (- Anexe-se ao referido projeto
de lei.)

Palavras do Presidente
Considerando que a participação das deputadas e dos deputados nas reuniões em

Plenário  da  Assembleia  constitui  uma  das  suas  atribuições  fundamentais  para  o
efetivo  exercício  do  mandato  parlamentar  e  considerando  o  não  atendimento  às
reiteradas convocações para as  votações,  a presidência,  com base no art.  83  do
Regimento Interno, ressalta que o não comparecimento às reuniões implica sanções
regimentais, conforme dispõem os arts. 59, 60 e 65 do Regimento Interno. Nesses
termos,  reforça  a  necessidade  da  presença  dos  parlamentares  às  reuniões  para
garantir o funcionamento normal dos trabalhos desta Casa.

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 5.642/2014

Institui a Semana Estadual da Conscientização, Prevenção e Combate à Prática de
Assédio Moral no âmbito da administração direta e indireta de qualquer dos Poderes
do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1°  -  Fica  instituída  a  Semana  Estadual  da  Conscientização,  Prevenção  e

Combate à Prática de Assédio Moral no âmbito da administração direta e indireta de
qualquer dos Poderes do Estado, a ser realizada anualmente na segunda semana do
mês de março.

Art. 2° - A semana a que se refere o art. 1° fica incluída no calendário oficial de
eventos do Estado.

Art. 3° - Na Semana Estadual da Conscientização, Prevenção e Combate à Prática
de Assédio Moral poderão ser promovidas atividades que visem à conscientização da
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população  quanto  a  essa  prática,  entre  elas  debates,  palestras,  esclarecimentos,
produção de cartilhas e material gráfico para conscientização.

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 2 de dezembro de 2014.
Rogério Correia
Justificação:  A Semana  Estadual  da  Conscientização,  Prevenção  e  Combate  à

Prática de Assédio Moral no âmbito da administração direta e indireta de qualquer dos
Poderes  do  Estado  será  uma  instância  democrática  no  calendário  estadual  para
discussão e apresentação dos principais  pontos relativos  às  condutas de  assédio
moral, mecanismos de prevenção, coibição e punição, inclusive sua caracterização
como ato de improbidade administrativa, nos termos do histórico julgamento do Resp
nº 1.286.466/RS, realizado pelo Superior Tribunal de Justiça.

A instituição da semana em questão será um valioso instrumento de fomento e
indução para a consolidação do direito fundamental à cidadania plena, cujo eixo-raiz
é a dignidade da pessoa humana, cidadania essa consagrada como desafio previsto
na Resolução n° 198, do Conselho Nacional de Justiça, elaborado para os próximos
seis anos - 2015 a 2020.

A instituição da semana em comento também se apresentará como uma ferramenta
indispensável para conscientização de direitos e deveres, afinada inclusive com as
diretrizes previstas no art. 9º da Lei Complementar n° 116, de 11/6/2011, porquanto a
prática de assédio moral no âmbito do serviço público pode ser caracterizada como
modalidade de improbidade administrativa, nos termos do art. 11 da Lei Federal nº
8.429,  de  1992,  em  razão  do  evidente  abuso  de  poder,  desvio  de  finalidade  e
malferimento  à  impessoalidade,  por  ser  ação  deliberada  em  prejuízo  de  alguém,
improbidade administrativa essa erigida como desafio previsto na Resolução n° 198,
acima referida.

A semana em tela criará um fórum institucional permanente de estudos, discussões
e debates dos mecanismos de prevenção e punição à prática de condutas de assédio
moral, despertando no servidor público o interesse pelo seu domínio técnico, seus
conceitos, seus princípios e regras específicas normadas na Lei  Complementar n°
116, de 11/6/2011.
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A Semana  Estadual  de  Conscientização,  Prevenção  e  Combate  à  Prática  de
Assédio Moral produzirá um ambiente de consciência dos direitos e deveres, com
exercício pleno da cidadania.

A ALMG tem o dever moral de disseminar, conscientizar e difundir o regime jurídico-
normativo em vigor para o combate ao assédio moral, previsto na Lei Complementar
n° 116, de 2011, protegendo a dignidade do servidor. É o contributo democrático do
parlamento mineiro em defesa da saúde física e mental do servidor público.

Deveras, o projeto de lei criará um clima e atmosfera estratégicos para consolidar a
consciência  do  servidor  e  das  entidades  de  classe,  sindicatos  e  associações,
favorecendo o pensamento crítico, na lógica do saber pensar, com visões de mundo
diversificadas, favorecendo o debate democrático e civilizado.

Os parâmetros da noção de discutibilidade e do pensamento crítico devem informar
a orientação profissional do servidor público contemporâneo, tudo isso dentro de uma
agenda que busca sempre construir  a autoridade do argumento e não prestigiar  o
argumento de autoridade.

A semana terá  o mérito  de  fomentar  um ambiente de postura crítica,  de  saber
pensar,  sem vassalagem, sem subserviência,  sem subalternidade,  sem servidores
adestrados, enfim, de luta pela gestação de um servidor público com capacidade de
interpretação e pensamento crítico, fundamental para a prevenção e luta contra as
condutas de prática de assédio moral.

Enfim, a semana permitirá a aprendizagem reconstrutiva permanente, com estudos,
ideias,  experiência,  maturidade,  julgamento,  perspectiva  e  reflexões.  Por  essas
razões, contamos com o apoio dos nobres pares para aprovação de nosso projeto de
lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Direitos Humanos para
parecer, nos termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 5.643/2014
Institui a Semana Estadual da Conscientização, Fomento e Estímulo ao Tratamento

Adequado de Solução de Conflito de Interesses Sociais com o Incentivo da Utilização
dos Métodos Alternativos e Consensuais  no Âmbito do Poder Judiciário  junto aos
Tribunais Estaduais,  Federais e Justiça do Trabalho situados no Estado de Minas



155
____________________________________________________________________________

Gerais, a ser realizada anualmente na última semana do mês de novembro.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1°  -  Fica  instituída  a  Semana de Estadual  da  Conscientização,  Fomento e

Estímulo ao Tratamento Adequado de Solução de Conflito de Interesses Sociais com
o Incentivo  da  Utilização  dos  Métodos  Alternativos  e  Consensuais  no  Âmbito  do
Poder  Judiciário  junto  aos  Tribunais  Estaduais,  Federais  e  Justiça  do  Trabalho
situados no Estado de Minas Gerais, a ser realizada anualmente na última semana do
mês de novembro.

Art. 2° - A semana a que se refere o art. 1° fica incluída no calendário oficial de
eventos do Estado.

Art.  3°  -  A semana  instituída  por  esta  lei  será  destinada  à  conscientização  da
população acerca da importância dos métodos alternativos de solução de conflitos
sociais, entre os quais a conciliação, a mediação, a arbitragem, inclusive no âmbito
extrajudicial,  e  a  justiça  restaurativa,  entre  outros,  e  consistirá  na  realização  de
palestras, debates, esclarecimentos e propagandas publicitárias e na distribuição de
folhetos informativos e explicativos.

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 2 de dezembro de 2014.
Rogério Correia
Justificação:  A Semana  Estadual  da  Conscientização,  Fomento  e  Estímulo  ao

Tratamento Adequado de Solução de Conflito de Interesses Sociais com o Incentivo
da Utilização dos Métodos Alternativos e Consensuais no Âmbito do Poder Judiciário
junto aos Tribunais Estaduais, Federais e Justiça do Trabalho situados no Estado de
Minas Gerais será uma instância democrática no calendário de eventos do Estado,
que estimulará a cultura do diálogo e da paz social.

A instituição da semana estadual em questão será um valiosíssimo instrumento de
fomento  democrático  e  participativo  à  compreensão  técnica,  ao  debate,  ao
esclarecimento e à aprendizagem acerca da utilização de métodos alternativos de
solução de  conflitos,  como a  conciliação,  a  mediação,  a  arbitragem,  inclusive  no
âmbito extrajudicial, e a justiça restaurativa.

A referida semana será um canal aberto e permanente de compreensão, por parte
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da  própria  sociedade,  de  sua  relevante  responsabilidade  pela  recomposição  da
ordem jurídica rompida. Essa atitude vai ao encontro do objetivo de adotar soluções
alternativas de conflito, desafio previsto na Resolução n° 198, do Conselho Nacional
de Justiça -  CNJ -,  que dispõe sobre o Planejamento e a Gestão Estratégica no
âmbito  do  Poder  Judiciário  e  dá  outras  providências,  prevendo  ações  a  serem
implementadas entre 2015 e 2020.

Outrossim, a semana estadual fortalecerá a cidadania consciente,  responsável  e
madura, com uma efetiva democracia participativa na solução coletiva do problema
relativo  ao  acúmulo  de  processos,  a  chamada  “litigância  serial”,  nas  palavras  do
ministro Ricardo Lewandowski, e a internalização de medidas que revertam a cultura
de  excessiva  judicialização  das  relações  sociais  e  permitam  apenar  a  litigância
protelatória, o que garantirá a efetivação dos direitos da cidadania, desafio também
previsto na Resolução n° 198, do CNJ.

A semana em tela criará um fórum institucional permanente de estudos, discussões
e  debates  acerca  dos  mecanismos  de  estímulo  e  aperfeiçoamento  dos  métodos
alternativos de solução de conflito,  como a conciliação, a mediação, a arbitragem,
inclusive no âmbito extrajudicial, e a justiça restaurativa, e produzirá um ambiente de
consciência dos direitos e deveres, com exercício pleno da cidadania.

De fato,  este  projeto  de  lei  criará  uma atmosfera  estratégica  para  consolidar  a
consciência cidadã da paz social,  favorecendo o pensamento crítico, na lógica do
saber pensar, afinado com a postura de logicar com a realidade, compreendendo-se
que a litigiosidade excessiva é incompatível  com a nova ordem da cultura da paz
social.

Os  parâmetros  da  noção  de  discutibilidade  e  do  pensamento  crítico  devem
enformar  os trabalhos democráticos da  ALMG, dentro de uma agenda que busca
sempre construir a autoridade do argumento no lugar de prestigiar o argumento de
autoridade.

Enfim, a semana que este projeto propõe instituir  terá o mérito de fomentar um
ambiente  de  postura  crítica,  em  que  se  saiba  pensar  sem  vassalagem,  sem
subserviência, sem subalternidade, sem jurisdicionados-cidadãos adestrados. Enfim,
por  meio  deste  projeto,  luta-se  pela  gestação  de  cidadãos  com  capacidade  de
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interpretação  e  pensamento  crítico,  o  que  é  fundamental  para  a  prevenção  do
deletério fenômeno da judicialização excessiva das relações sociais.

Por  essas razões,  contamos com o apoio dos nobres pares para aprovação de
nosso projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Direitos Humanos para
parecer, nos termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 5.644/2014
Institui a Semana Estadual da Conscientização, Prevenção e Combate à Prática de

Condutas Antissindicais no âmbito da administração direta e indireta de qualquer dos
Poderes do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1°  -  Fica  instituída  a  Semana  Estadual  de  Conscientização,  Prevenção  e

Combate à Prática de Condutas Antissindicais no âmbito da administração direta e
indireta  de  qualquer  dos  Poderes  do  Estado  de  Minas  Gerais,  a  ser  realizada
anualmente na última semana do mês de março.

Art. 2° - A semana a que se refere o art. 1° fica incluída no calendário oficial de
eventos do Estado.

Art. 3° - Na Semana Estadual de Conscientização, Prevenção e Combate à Prática
de  Condutas  Antissindicais  poderão  ser  promovidas  atividades  que  visem  à
conscientização  do  servidor  público  mineiro  quanto  à  prática  de  condutas
antissindicais, entre elas palestras e debates, esclarecimentos, produção de cartilhas,
propagandas publicitárias e distribuição de folhetos informativos e explicativos.

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 2 de dezembro de 2014.
Rogério Correia
Justificação:  A Semana  Estadual  da  Conscientização,  Prevenção  e  Combate  à

Prática de Condutas Antissindicais no âmbito da administração direta e indireta de
qualquer dos Poderes do Estado de Minas Gerais será uma instância democrática no
calendário do Estado de Minas Gerais para discussão e apresentação dos principais
pontos relativos às condutas antissindicais,  mecanismos de prevenção, coibição e
punição.
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A instituição da semana em questão será um valiosíssimo instrumento de fomento e
indução  para  a  consolidação  do  direito  fundamental  à  liberdade  sindical  e  da
democracia  participativa,  expressões  relevantes  e  integrantes  do  conceito  de
cidadania plena, desafio esse previsto na Resolução n° 198, do Conselho Nacional de
Justiça (CNJ) elaborado para os próximos seis anos (2015 a 2020).

Mais, ainda. A instituição da semana em comento também se apresentará como
uma ferramenta indispensável para conscientização de direitos e deveres, porquanto
a  prática  de  condutas  antissindicais  no  âmbito  do  serviço  público  pode  ser
caracterizada como modalidade de improbidade administrativa, nos termos do o art.
11 da Lei Federal nº 8.429, de 1992, em razão do evidente abuso de poder, desvio de
finalidade e malferimento à impessoalidade, ao agir deliberadamente em prejuízo de
alguém, desafio esse previsto na Resolução n° 198, do Conselho Nacional de Justiça
(CNJ) elaborado para os próximos seis anos (2015 a 2020).

Outrossim, a instituição da semana em questão será um valiosíssimo instrumento
de fomento e indução para a conscientização de direitos e deveres no capítulo de
consolidação  do  diálogo  social,  a  valorização  da  negociação  coletiva  entre
trabalhadores  e  empregados,  a  boa-fé  objetiva  na  negociação  coletiva,  as
convenções e acordos coletivos do trabalhos direito fundamental à liberdade sindical
e da democracia participativa, expressões relevantes e integrantes do conceito de
adoções de soluções alternativas de conflito, desafio esse previsto na Resolução n°
198, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) elaborado para os próximos seis anos
(2015 a 2020).

A semana em tela criará um fórum institucional permanente de estudos, discussões
e  debates  os  mecanismos  de  prevenção  e  punição  à  prática  de  condutas
antissindicais, despertando no servidor público o interesse pelo seu domínio técnico,
seus conceitos, seus princípios.

A Semana  Estadual  da  Conscientização,  Prevenção  e  Combate  à  Prática  de
Condutas Antissindicais no âmbito da administração direta e indireta de qualquer dos
Poderes  do  Estado  de  Minas  Gerais  produzirá  um  ambiente  de  consciência  dos
direitos e deveres, com exercício pleno da cidadania.

A ALMG tem a responsabilidade social  de disseminar,  conscientizar  e difundir  o
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regime jurídico-normativo em vigor  contra  o combate  à conduta  antissindical.  É o
contributo democrático do parlamento mineiro ao histórico de lutas e conquistas que
vieram de forma tão árdua para o movimento sindical.

Induvidosamente,  o  movimento  sindical  contribui  para  o  avanço democrático  do
nosso  país.  As  bandeiras  diálogo  social,  a  negociação  coletiva,  as  convenções
coletivas  e  as  convenções  e  acordos  coletivos  de  trabalho,  o  trabalho  decente  e
digno, da distribuição de renda, da preservação dos direitos trabalhistas e sindicais,
da  participação  do  mundo  do  trabalho  no  cenário  político-institucional  marcam
trajetória vitoriosa dos sindicatos.

Na atualidade, vem se consolidando a perspectiva de que os agentes públicos que,
direta ou indiretamente, impeçam ou inibam a negociação coletiva à ação sindical
podem, em tese, ser responsabilizados por prática de improbidade administrativa, por
violação  ao  caput do  art.  11  da  Lei  Federal  nº  8.429,  de  1992,  constituindo-se,
outrossim, práticas antissindicais os clássicos casos de uso de coação, intimidação,
represália,  ameaça das lideranças dos trabalhadores e sindicais, enfim, que criem
impedimentos ou  obstáculos ao  desempenho da atividade sindical,  dos conselhos
fiscais, das comissões internas ou movimentos de reivindicações.

A propósito, calha à fiveleta o magistério clássico de Geraldo Ataliba em sua obra A
República e Constituição, Editora Revista dos Tribunais, 1985, São Paulo, página 17,
constante da parte Introdutória, in verbis:

“O  administrado  se  sente  inseguro,  indefeso.  A  multiplicidade  o  surpreende.
Desaparece toda veleidade de participação. Não há sequer aparência de lealdade do
Estado no fazê-lo saber do que se trama, que se lhe pretende, que se lhe vai exigir.
Nesse clima, desaparece qualquer idéia de direito. Não se pode falar em sistema.
Não cabe cogitar de coerência. Muita vez o administrado só toma conhecimento de
uma pretensão administrativa, ao ser punido por violação de um preceito de cuja
existência nem sequer tinha a possibilidade de desconfiar.

Com isso, inibe-se o produtor; castiga-se a iniciativa; sufoca-se a crítica; anula-se a
simples vontade de colaboração. Assim, aniquila-se a liberdade, precisamente o bem
jurídico em torno do qual a própria noção da Constituição foi erigida.

A  única  certeza,  nesse  clima  destruidor,  é  a  do  agigantamento  do  arbítrio,
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desenvoltura  da  prepotência,  animação  da  desigualdade,  da  corrupção,  da
concussão, do peculato.

Nessa balbúrdia, a crítica, a colaboração não cabem. A deslealdade da autoridade,
acostumada à impunidade se faz regra. Desaparece a legalidade, olvida-se a relação
de administração. Desvanece-se o espírito republicano.

(...)
Dar combate ao arbítrio, conter a força desregrada do Executivo, moderar a ação

despótica da Administração (tarefa hercúlea) parece impossível e inútil.  Impossível
pelo  vulto,  complexidade e  penetração dos  vícios.  Inútil  porque tudo isso  é  mera
consequência, simples sintoma.

O grande mal, fulcro de todo esse desconcerto, está na impunidade das usurpações
primeiras,  a  acomodação  do  legislativo,  omisso  no  seu  dever  de  vigilância  e  na
autocastração do Judiciário,  ao recusar-se a pôr  em primeiro lugar,  como de seu
dever, o assegurar a supremacia da Constituição.

Cruas, porém argutas, as considerações que Agustin Gordilho tece sobre a “crise”
do  direito  público  que  vamos  conhecendo,  tese  essa  que  se  desenvolve
paralelamente à intensificação do despotismo e desenvoltura do arbítrio.”

Aliás,  ganha  relevo  o  entendimento  de  configuração  de  conduta  antissindical  a
conduta da administração pública que discrimine o servidor público em razão de sua
filiação  a  sindicato,  participação  em  greve,  atuação  em  entidade  sindical  ou  em
representação dos trabalhadores nos locais de trabalho, bem como constranger sub-
recepticiamente o servidor a comparecer ao trabalho, com o objetivo de frustrar ou
dificultar o exercício do direito de greve.

Os  sindicatos  e,  em  situação  ainda  mais  peculiar,  os  sindicatos  de  servidores
públicos  conquistaram  seu  espaço  através  de  um  histórico  de  muita  luta.  O
reconhecimento da liberdade sindical como um direito social fundamental previsto na
Constituição  foi  um  grande  avanço,  reconhecendo  a  legitimidade  e  contribuição
dessas entidades na construção de um Estado Democrático de Direito.

Por outro lado, sempre haverá aqueles que tentarão solapar os direitos coletivos,
tentar  restaurar  o  autoritarismo  e  retirar  a  voz  das  massas.  E  as  condutas
antissindicais  são  as  ferramentas  comumente  utilizadas  por  estas  pessoas  mal-
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intencionadas.  Incumbe  aos  sindicatos  e  aos  trabalhadores  combaterem  essas
condutas. Esperamos que esta cartilha incentive a denúncia e o combate a essas
situações ilegais que visam restringir a liberdade sindical.

Deveras, o projeto de lei criará um clima e atmosfera estratégica para consolidar a
consciência sindical, favorecendo o pensamento crítico, na lógica do saber pensar,
afinado com postura de logicar com a realidade, compreendendo que o movimento
sindical  é  uma dinâmica  não  linear,  não  sequencial,  não  digital,  não  algorítmica,
porquanto a luta, a reivindicação, a divergência de ideias e visões de mundo favorece
o debate democrático e civilizado.

Os parâmetros  da noção de discutibilidade e do pensamento crítico informam e
presidem a conduta da liberdade sindical, tudo isso dentro de uma agenda que busca
sempre  construir  a  autoridade  do  argumento  e  não  prestigiar  o  argumento  de
autoridade.

A semana terá  o mérito  de  fomentar  um ambiente de postura crítica,  de  saber
pensar,  sem vassalagem, sem subserviência,  sem subalternidade,  sem servidores
adestrados,  enfim,  luta  pela  gestação  de  um  servidor  com  a  capacidade  de
interpretação e pensamento crítico, fundamental para a prevenção e luta contra as
condutas antissindicais.

A semana permitirá a aprendizagem reconstrutiva permanente, com estudos, ideias,
experiência, maturidade, julgamento, perspectiva e reflexões.

A compreensão do fenômeno da conduta antissindical passa a ideia de fomentar
um servidor-aprendiz permanente, com autonomia criativa e emancipatória.

Por  essas razões,  contamos com o apoio dos nobres pares para aprovação de
nosso projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e do Trabalho para parecer, nos
termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 5.645/2014
Declara  de  utilidade  pública  a  Sociedade  do  Serro  Pró-Raízes  -  Sentinela  e

Cidadania - Serraízes -, com sede no Município de Serro.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º -  Fica declarada de utilidade pública a Sociedade do Serro Pró-Raízes -

Sentinela e Cidadania - Serraízes -, com sede no Município de Serro.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 2 de dezembro de 2014.
Bonifácio Mourão
Justificação: A Sociedade do Serro Pró-Raízes - Sentinela e Cidadania - Serraízes

-,  é  constituída,  nos  termos  da  legislação  civil,  como  sociedade  civil  sem  fins
lucrativos e tem duração por prazo indeterminado.

A  Serraízes  tem  por  finalidade  apoiar  a  comunidade  serrana,  com  vistas  ao
desenvolvimento integrado, com atuação nas áreas de promoção social, de cidadania
e controle social, de cultura e turismo e de infraestrutura comunitária.

A instituição teve seus estatutos aprovados em assembleia geral dos associados
fundadores,  regularmente  convocada  e  realizada  em  16/11/2013,  instalando-se
formalmente na mesma data. A diretoria da entidade, composta de pessoas idôneas,
não recebe qualquer remuneração pelos seus trabalhos. Além disso não há, por parte
da sociedade,  qualquer  distribuição de bônus a associados.  Para formalização da
personalidade jurídica da entidade, seus estatutos foram registrados no Cartório do
Ofício de Registro das Pessoas Jurídicas de Serro.

A entidade figura no Cadastro de Pessoas Jurídicas sob o nº 19.644.654/0001-86,
vinculando-se  às  categorias  de  associações  de  defesa  de  direitos  sociais  e
organizações associativas ligadas à cultura e à arte. Desde 2013, a Serraízes já vinha
se organizando por meio de estruturação interna e funciona de modo adequado a
consolidar suas atividades e cumprir os objetivos estatutários.

Este projeto se encontra amparado pelos requisitos da Lei nº 15.430, de 3/1/2005,
para a declaração de utilidade pública da referida entidade, razão pela qual conto
com o apoio de nossos pares para a sua aprovação, diante da relevância da matéria
de interesse da comunidade serrana.

-  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 5.646/2014
Declara de utilidade pública a Academia Serrana de Letras - Asel -, com sede no

Município de Serro.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Academia Serrana de Letras - Asel -,

com sede no Município de Serro.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 2 de dezembro de 2014.
Bonifácio Mourão
Justificação: A Academia Serrana de Letras é constituída, nos termos da legislação

civil, como associação de fins não econômicos, sem vínculos de direitos e obrigações
recíprocos entre seus associados. Tem caráter cultural, científico, literário, artístico,
sede no Município de Serro e duração por prazo indeterminado.

A Asel tem por finalidade congregar, institucionalmente, serranos cultores das letras
e das artes para incentivar o resgate e a preservação da contribuição do Serro no
campo da produção literária,  científica,  cultural  e  artística,  bem como estimular  a
atuação permanente nesses campos e o desenvolvimento de talentos.

A instituição teve seus estatutos aprovados em assembleia geral dos associados
fundadores,  regularmente  convocada  e  realizada  em  27/7/2013,  instalando-se,
formalmente, na mesma data.

A  diretoria  da  entidade,  composta  de  pessoas  idôneas,  não  recebe  qualquer
remuneração pelos seus trabalhos junto à entidade e não há, por parte da academia,
qualquer distribuição de bônus a associados.

Este projeto encontra-se amparado pelos requisitos da Lei nº 15.430, de 3/1/2005,
para declaração de utilidade pública da referida entidade, razão pela qual conto com
o apoio de nossos pares para a sua aprovação.

-  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 5.647/2014
Declara de utilidade pública a Associação Varões Nossa Senhora Aparecida, com

sede no Município de Arcos.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Varões Nossa Senhora

Aparecida, com sede no Município de Arcos.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 2 de dezembro de 2014.
Antônio Carlos Arantes
Justificação: A Associação Varões Nossa Senhora Aparecida é uma associação civil

de direito privado, sem fins lucrativos ou econômicos.
A associação tem por finalidades: prestar quaisquer serviços que possam contribuir

para  o  fomento  e  a  racionalização  da  exploração  artesanal  e  da  produção  de
manufaturas  caseiras  para  melhorar  as  condições  de  vida  de  seus  associados;
proporcionar  a  melhoria  do  convívio  entre  os  membros  da  classe,  através  da
integração  de  seus  associados;  melhorar  as  condições  de  vida  das  famílias;
proporcionar  aos  associados  e  seus  dependentes  a  realização  de  atividades
econômicas,  culturais,  desportivas  e  sociais;  e  assistir  o  agricultor  familiar  e  o
produtor caseiro.

Além disso, a entidade atende aos requisitos legais para ser declarada de utilidade
pública, razão pela qual solicitamos a aprovação desta proposição.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.648/2014
Declara  de  utilidade pública  a  Associação Sociedade de  Recuperação e  Vida  -

Comunidade Terapêutica São Paulo Apóstolo,  com sede no Município de Pará de
Minas.

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

Recuperação e Vida - Comunidade Terapêutica São Paulo Apóstolo, com sede no
Município de Pará de Minas.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 2 de dezembro de 2014.
Inácio Franco
Justificação:  A  Associação  Sociedade  de  Recuperação  e  Vida  -  Comunidade

Terapêutica São Paulo Apóstolo tem por finalidade prestar assistência aos alcoólicos
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e dependentes  químicos,  promovendo seu bem-estar  e  ajustamento  à  sociedade,
mediante a prática de ações que recuperem o assistido; orientar a população e as
famílias com o intuito de promover mais rápida recuperação; despertar o interesse
público  para  o  problema das  pessoas  com deficiência,  desenvolvendo programas
comunitários com esse objetivo.

Além disso, a associação preenche todos os requisitos legais para a declaração de
utilidade pública,  razão pela qual  contamos com a colaboração dos nobres pares
desta Casa para a aprovação do projeto.

-  Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e 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 5.649/2014
Dispõe  sobre  a  instalação  de  câmeras  de  monitoramento  de  segurança  nos

veículos de transporte escolar do Estado.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica obrigatória a instalação de câmera de monitoramento de segurança

nos veículos de transporte escolar do Estado.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 2 de dezembro de 2014.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: É com o interesse de garantir a integridade e a segurança de alunos,

professores e outros servidores das escolas públicas do Estado que venho perante
meus pares propor a instalação de câmeras de segurança no interior dos veículos de
transporte  escolar.  A  instalação  desses  equipamentos  de  segurança,  além  de
desestimular a ação de agentes delituosos, servirá para elucidar delitos praticados no
interior dos escolares.

Pela importância desta proposição, contamos com o apoio de nossos pares para
sua aprovação.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Segurança Pública para
parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 5.650/2014
Cria a Unidade de Conservação de Proteção Integral Mata do Isidoro.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1°  -  Ficam declarados como Unidade de Conservação de Proteção Integral

Mata do Isidoro - UC Mata do Isidoro - o terreno de 950ha (novecentos e cinquenta
hectares) localizado na região Norte de Belo Horizonte.

Art.  2°  -  A UC  Mata  do  Isidoro  destina-se  à  recuperação,  à  preservação  e  à
conservação da área mencionada no art. 1° e:

I - à proteção do ecossistema natural da área;
II - à melhoria das condições ambientais para a recuperação e proteção da fauna e

da flora locais;
III - à proteção de mananciais e do patrimônio paisagístico.
Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 2 de dezembro de 2014.
Gilberto Abramo
Justificação: A Mata do Isidoro, mais conhecida como Granja Werneck, é uma área

de 950 hectares localizada na região Norte de Belo Horizonte, capital do estado de
Minas Gerais, junto à divisa com o Município de Santa Luzia.

A Granja Werneck é considerada a última fronteira verde da cidade, por se tratar de
uma região ainda conservada e de grandes proporções em tamanho, como já citado.
Por ser um ecótono de cerrado com mata atlântica (área onde são encontradas a
flora e fauna pertencentes a dois ecossistemas fronteiriços), apresenta fisionomias de
floresta estacional semidecidual, cerrado típico, cerradão e brejo.

Em  relação  aos  recursos  hídricos  existem  aproximadamente  280  nascentes,
segundo levantamento da prefeitura,  que dão origem a 64 córregos,  entre eles  o
Córrego dos Macacos, considerado o último curso d'água limpo de Belo Horizonte.
Todos fazem parte da bacia do Córrego Isidoro, que deságua no Ribeirão do Onça,
que  compõe  a  bacia  do  Rio  das  Velhas,  alvo  de  programas  de  conservação  no
Estado.  A vegetação  e  quantidade  de  cursos  d'água  locais  criam  um  microclima
diferenciado de outras regiões da cidade.

Diante da importância e do alcance da matéria, espero poder contar com o apoio
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dos nobres parlamentares, para a aprovação deste 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 5.651/2014
Declara de utilidade pública a Associação dos Seguidores e Amigos do Bem - ASA-

B -, com sede no Município de Serro.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Seguidores e Amigos

do Bem - ASA-B -, com sede no Município de Serro.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 2 de dezembro de 2014.
Bonifácio Mourão
Justificação:  A  Associação  dos  Seguidores  e  Amigos  do  Bem  -  ASA-B  -  é

constituída, nos termos da legislação civil, como entidade civil sem fins econômicos
ou lucrativos, com duração por tempo indeterminado e com sede e foro no Município
de Serro.

A ASA-B tem entre suas finalidades promover o resgate da genealogia, da memória
e  do  legado  de  seus  patronos,  cultivar  valores  de  responsabilidade  social,  de
solidariedade e de  cidadania  ativa praticados pelos  patronos,  estimular  talentos  e
desenvolver diversas atividades sociais.

A instituição teve seus estatutos aprovados em assembleia geral dos associados
fundadores,  regularmente  convocada  e  realizada  em  30/3/2013,  instalando-se
formalmente na mesma data, oportunidade em que se procedeu à eleição e à posse
da  primeira  diretoria,  encarregada  sobretudo  das  providências  cartorárias,  fiscais,
técnicas, administrativas e operacionais.

A diretoria  da entidade é composta de  pessoas idôneas e não recebe qualquer
remuneração  pelos  seus  trabalhos.  Não  há,  por  parte  da  entidade,  qualquer
distribuição de bônus a associados.

Para  formalização  da  personalidade  jurídica  da  entidade,  seus  estatutos  foram
registrados no Cartório do Serviço Notarial do Registro de Títulos e Documentos das
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Pessoas  Jurídicas.  A entidade figura  no  Cadastro  de  Pessoas Jurídicas sob o nº
18.635.984/0001-42,  vinculando-se  às  categorias  de  associações  de  defesa  de
direitos sociais e organizações associativas ligadas a cultura e à arte. A associação,
desde 2013, já vinha se organizando por meio de estruturação interna e funciona de
modo adequado a consolidar suas atividades e cumprir os objetivos estatutários.

Este projeto encontra-se amparado pelos requisitos da Lei nº 15.430, de 3/1/2005,
razão pela qual conto com o apoio de nossos pares para a sua aprovação, diante da
relevância da matéria de interesse público.

- 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 5.652/2014
Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Congado  Moçambique  São  Benedito

Estrela Guia, com sede no Município de Monte Alegre de Minas.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Congado Moçambique

São Benedito Estrela Guia, com sede no Município de Monte Alegre de Minas.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 2 de dezembro de 2014.
Tenente Lúcio
Justificação: A Associação Congado Moçambique São Benedito Estrela Guia é uma

associação  civil  sem  fins  lucrativos,  que  tem  objetivos  culturais,  artísticos  e  de
assistência social.

A  entidade  promove  ações  de  proteção  e  amparo  à  família,  à  infância,  à
maternidade,  à  adolescência,  ao  deficiente  e  à  velhice,  através  de  assistência
educacional e de saúde à população carente, da integração de cidadãos ao mercado
de  trabalho,  do  apoio  às  atividades  esportivas,  além  de  promover  ações  de
preservação e desenvolvimento da cultura, em especial do folclore popular.

Considerando a importância dessas atividades, contamos com o apoio dos nobres
pares desta Casa Legislativa para a aprovação deste projeto de lei,  que pretende
declará-la de utilidade pública.
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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 5.653/2014
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária e Integração Social Bairro

Nossa Senhora Aparecida, com sede no Município de Monte Alegre de Minas.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária e Integração

Social Bairro Nossa Senhora Aparecida, com sede no Município de Monte Alegre de
Minas.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 2 de dezembro de 2014.
Tenente Lúcio
Justificação: A Associação Comunitária e Integração Social Bairro Nossa Senhora

Aparecida é uma associação civil sem fins lucrativos que visa dar proteção à família,
à infância, à maternidade, à adolescência e à velhice dos moradores do bairro.

A  associação  trabalha  também  com  ações  de  amparo  às  famílias  carentes,
promovendo a habilitação e reabilitação de moradores com deficiência, a integração
ao mercado de trabalho, a promoção da cultura, o apoio aos esportes e a assistência
à saúde e à educação.

Considerando a importância das atividades que realiza, contamos com o apoio dos
nobres  pares  desta  Casa  Legislativa  para  a  aprovação  deste  projeto  de  lei,  que
pretende declará-la de utilidade pública.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.654/2014
Declara  de  utilidade  pública  o  Centro  de  Recuperação  de  Alcoólatra  de  Monte

Alegre de Minas, com sede no Município de Monte Alegre de Minas.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Centro de Recuperação de Alcoólatra
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de Monte Alegre de Minas, com sede no Município de Monte Alegre de Minas.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 2 de dezembro de 2014.
Tenente Lúcio
Justificação: O Centro de Recuperação de Alcoólatra de Monte Alegre de Minas é

uma associação civil sem fins lucrativos, que tem como objetivo prestar assistência
aos dependentes do álcool, visando à recuperação daqueles que desejam renunciar
ao vício.

A associação promove também a ressocialização e readaptação dos recuperandos
e recuperados junto aos seus familiares e à sociedade, auxiliando-os na reinserção
no mercado de trabalho.

Considerando  a  importância  das  atividades  do  Centro  de  Recuperação  de
Alcoólatra de Monte Alegre de Minas, contamos com o apoio dos nobres pares para a
aprovação deste projeto de lei, que pretende declará-lo de utilidade pública.

-  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 5.655/2014
Declara de utilidade pública a Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de

Monte Alegre de Minas, com sede no Município de Monte Alegre de Minas.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Catadores de Materiais

Recicláveis de Monte Alegre de Minas, com sede no Município de Monte Alegre de
Minas.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 2 de dezembro de 2014.
Tenente Lúcio
Justificação: A Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Monte Alegre

de  Minas  é  uma associação  civil  sem  fins  lucrativos,  com  objetivos  de  natureza
assistencial  e  voltada  para  apoiar  e  defender  os  interesses  dos  catadores  de
materiais recicláveis, favorecendo sua organização e união.
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A associação promove também a defesa da segurança dos seus associados, a luta
pelo  reconhecimento  e  respeito  da  atividade  de  catador,  a  defesa  judicial  e
extrajudicial  de seus interesses, apoio à comercialização a preço justo do material
coletado, entre outros.

Considerando a importância das atividades da associação, contamos com o apoio
dos nobres pares desta Casa para a aprovação deste projeto, que pretende declará-
la de utilidade pública.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.656/2014
Declara de utilidade pública a Associação de Moradores do Bairro Jardim Eldorado,

com sede no Município de Monte Alegre de Minas.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Moradores do Bairro

Jardim Eldorado, com sede no Município de Monte Alegre de Minas.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 2 de dezembro de 2014.
Tenente Lúcio
Justificação:  A  Associação  de  Moradores  do  Bairro  Jardim  Eldorado  é  uma

associação  civil  sem  fins  lucrativos,  que  tem  objetivos  de  natureza  assistencial,
trabalha pela melhoria das condições de vida dos moradores do bairro, promove a
socialização entre os vizinhos, organiza atividades sociais, culturais e esportivas no
bairro e busca dar assistência material aos moradores mais carentes.

Considerando a importância das atividades da Associação de Moradores do Bairro
Jardim Eldorado, contamos com o apoio dos nobres pares desta Casa Legislativa
para a aprovação deste projeto de lei.

-  Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do
Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do
Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 5.657/2014
Declara de utilidade pública a Associação Luta pela Vida, com sede no Município de

Monte Carmelo.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Luta pela Vida, com sede

no Município de Monte Carmelo.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 2 de dezembro de 2014.
Tenente Lúcio
Justificação: A Associação Luta pela Vida é uma associação civil sem fins lucrativos,

com objetivos de natureza assistencial, recreativa e educacional, voltada para o apoio
psicossocial  e  material  aos  familiares  e  pacientes  em  tratamento  do  câncer,  em
especial crianças.

A associação promove também eventos, feiras e bazares visando a obtenção de
doações  para  as  suas  ações,  além  de  trabalhar  em  ações  voltadas  para  a
humanização do ambiente hospitalar.

Considerando a importância das atividades da associação, contamos com o apoio
dos nobres pares desta Casa para a aprovação deste projeto, que pretende declará-
la de utilidade pública.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.658/2014
Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Moradores  do  Bairro  Sagrada

Família, com sede no Município de Monte Alegre de Minas.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro

Sagrada Família, com sede no Município de Monte Alegre de Minas.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 2 de dezembro de 2014.
Tenente Lúcio
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Justificação:  A  Associação  dos  Moradores  do  Bairro  Sagrada  Família  é  uma
associação civil sem fins lucrativos, que visa à defesa dos interesses dos moradores
locais, em especial a proteção às famílias, à infância, à adolescência e à velhice.

A associação promove também ações de assistência nas áreas de educação e de
saúde e atividades esportivas em geral.

Considerando a importância das atividades da Associação dos Moradores do Bairro
Sagrada Família,  contamos com o apoio dos nobres pares desta Casa Legislativa
para a aprovação deste projeto de lei, que pretende declará-la de utilidade pública.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.659/2014
Declara de utilidade pública o Albergue São Francisco de Assis de Monte Alegre de

Minas, com sede no Município de Monte Alegre de Minas.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Albergue São Francisco de Assis de

Monte Alegre de Minas, com sede no Município de Monte Alegre de Minas.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 2 de dezembro de 2014.
Tenente Lúcio
Justificação: O Albergue São Francisco de Assis de Monte Alegre de Minas é uma

associação  civil  sem  fins  lucrativos,  cujo  objetivo  é  dar  abrigo  temporário  aos
caminheiros  ou  moradores  de  rua,  fornecer  sopa  aos  necessitados,  prestar
assistência a parturientes sem recursos e outros serviços sociais a essa parcela mais
pobre da nossa sociedade.

Considerando a importância das atividades do Albergue São Francisco de Assis de
Monte  Alegre  de  Minas,  contamos  com  o  apoio  dos  nobres  pares  desta  Casa
Legislativa para a aprovação deste projeto de lei, que pretende declará-lo de utilidade
pública.

-  Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do
Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do
Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 5.660/2014
Declara de utilidade pública a Sopa da Fraternidade de Monte Alegre de Minas, com

sede no Município de Monte Alegre de Minas.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Sopa da Fraternidade de Monte Alegre

de Minas, com sede no Município de Monte Alegre de Minas.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 2 de dezembro de 2014.
Tenente Lúcio
Justificação: A Sopa da Fraternidade de Monte Alegre de Minas é uma associação

civil  sem fins lucrativos, que tem objetivos de natureza beneficente,  assistencial  e
filantrópica,  em prol  das crianças e dos idosos carentes do município,  através do
fornecimento de sopa aos necessitados, visando a sua subsistência.

A associação promove também eventos públicos visando à participação dos seus
assistidos, buscando sua elevação educacional e cultural.

Considerando a importância dessas atividades da Sopa da Fraternidade de Monte
Alegre de Minas, contamos com o apoio dos nobres pares desta Casa Legislativa
para a aprovação deste projeto de lei, que pretende declará-la de utilidade pública.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.661/2014
Declara de utilidade pública a Associação de Moradores do Bairro Santo Antônio,

com sede no Município de Monte Alegre de Minas.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Moradores do Bairro

Santo Antônio, com sede no Município de Monte Alegre de Minas.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 2 de dezembro de 2014.
Tenente Lúcio
Justificação: A Associação de Moradores do Bairro Santo Antônio, com sede em
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Monte Alegre de Minas, é uma associação civil sem fins lucrativos, que tem objetivos
de natureza assistencial, sendo o objetivo básico congregar os moradores do bairro
em torno de seus principais problemas e necessidades fundamentais, em especial os
relacionados às questões de habitação, trabalho, recreação e desenvolvimento local.

A associação  promove também  ações  que visam à melhoria  e  conservação da
infraestrutura urbana e à conquista de novos investimentos públicos para o bairro.

Considerando a importância das atividades da Associação de Moradores do Bairro
Santo Antônio, contamos com o apoio dos nobres pares desta Casa Legislativa para
a aprovação deste projeto de lei, que pretende declará-la de utilidade pública.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.662/2014
Autoriza  o Poder  Executivo  a doar  ao Instituto Federal  de Educação,  Ciência e

Tecnologia do Norte de Minas Gerais - IFN-MG - o imóvel que específica.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Instituto Federal de Educação,

Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais - IFN-MG - imóvel situado em Corinto,
na Gleba nº 3 da Fazenda Aliança, registrado sob o n° 678, a fls. 177 do Livro n° 2-B,
no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Corinto.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o  caput destina-se à implantação do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais - IFN-
MG, com sede no Município de Corinto.

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o
prazo de três anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver
sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3º - Fica revogada a Lei nº 21.452, de 4 de agosto de 2014.
Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 2 de dezembro de 2014.
Célio Moreira
Justificação: Conforme a Lei nº 21.452, de 4 de agosto de 2014, o imóvel objeto
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desta proposição foi  doado ao Município de Corinto para implantação do  Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia - IFET.

Ocorre que recebi solicitação do chefe do Poder Executivo Municipal de Corinto
para que o referido imóvel seja doado diretamente ao Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais - IFN-MG.

Os  Institutos  Federais  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  são  instituições  de
educação  superior,  básica  e  profissional,  pluricurriculares  e  multicampus,
especializados  na  oferta  de  educação  profissional  e  tecnológica  nas  diferentes
modalidades  de  ensino,  com  base  na  conjugação  de  conhecimentos  técnicos  e
tecnológicos às suas práticas pedagógicas. Os Institutos Federais compõem a Rede
Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Ao todo, são 38 Institutos
Federais de Educação, Ciência e Tecnologia no país.

Portanto, a fim de ampliar a oferta educacional no Estado, o que sem sombra de
dúvidas contribuirá para a elevação das condições sociais, econômicas e financeiras
não só da comunidade regional, mas também de Minas Gerais, conto com o apoio
dos nobres pares desta Casa para sua aprovação.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.663/2014
Declara de utilidade pública a Associação Patense de Reciclagem - Apare -, com

sede no Município de Patos de Minas.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Patense de Reciclagem -

Apare -, com sede no Município de Patos de Minas.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 2 de dezembro de 2014.
Hely Tarqüínio
Justificação: A Associação Patense de Reciclagem foi constituída em 13 de outubro

de  2003  sob  a  forma  de  sociedade  civil  sem  fins  lucrativos  e  está  em  pleno
funcionamento desde então.

Os  membros  da  diretoria,  conselheiros,  associados,  benfeitores  são  pessoas
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idôneas  e  não  recebem  remuneração,  vantagens  ou  benefícios,  direta  ou
indiretamente, por qualquer fórmula ou título, em razão das competências, funções ou
atividades que lhes sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos.

A associação tem por finalidade primordial zelar pela boa ordem social e defender o
bem-estar de todos, especialmente no que se refere a promover a coleta seletiva e a
destinação adequada dos materiais recicláveis, desenvolver e apoiar projetos sociais
relativos  ao  meio  ambiente  e  buscar  parcerias  públicas  e  privadas  para  o
desenvolvimento de ações e projetos socioambientais.

A  sua  atuação  é  de  grande  importância  social  para  a  comunidade  local,
principalmente nos trabalhos de divulgação para a conscientização pública da defesa
do meio ambiente e preservação do ecossistema através de palestras e atividades
em âmbito municipal e estadual sobre reciclagem.

Peço,  pois,  aos  nobres  pares  a  aprovação  deste  projeto,  que  promoverá  o
reconhecimento de um trabalho criterioso e dedicado, íntegro e eficiente.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.664/2014
Declara  de  utilidade  pública  a  entidade  Laprata  Esporte  Clube,  com  sede  no

Município de Lagoa da Prata.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a entidade Laprata Esporte Clube, com

sede no Município de Lagoa da Prata.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 2 de dezembro de 2014.
Mário Henrique Caixa
Justificação: O Laprata Esporte Clube é uma sociedade civil de direito privado, sem

fins lucrativos, com atuação no Município de Lagoa da Prata.
A entidade tem como objetivo proporcionar a difusão de atividades sociais, cívicas,

culturais  e  desportivas,  principalmente  o  esporte  especializado.  Pode,  ainda,
proporcionar  a prática e a participação em competições de todas as modalidades
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esportivas amadoristas especializadas,  inclusive o futebol  feminino e masculino,  e
filiar-se a uma federação ou liga.

A  sua  diretoria  é  constituída  por  pessoas  de  reconhecida  idoneidade,  que
desenvolvem atividades voluntárias. A entidade atende aos requisitos exigidos pela
Lei n° 12.972, de 1998, que dispõe sobre a declaração de utilidade pública.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 5.665/2014
Declara de utilidade pública a Associação de Familiares e Apoio a Dependentes

Químicos do Brasil - Palet -, com sede no Município de Guaxupé.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Familiares e Apoio a

Dependentes Químicos do Brasil - Palet -, com sede no Município de Guaxupé.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 2 de dezembro de 2014.
Cássio Soares
Justificação: A Associação de Familiares e Apoio a Dependentes Químicos do Brasil

- Palet - é uma organização não governamental, sem fins lucrativos, fundada em 25
de outubro de 2008, que desenvolve importante trabalho assistencial e filantrópico,
cumprindo suas finalidades estatutárias de amparar e disponibilizar o tratamento aos
dependentes químicos na fase da infância e adolescência, dando suporte também
aos familiares dos assistidos pela associação. A documentação apresentada confirma
que a sua diretoria é constituída por pessoas idôneas e não remuneradas e que a
entidade  está  em  funcionamento  regular,  atendendo,  desta  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
Prevenção e Combate às Drogas, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art.
103, inciso I, do Regimento Interno.
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REQUERIMENTOS
Nº  9.072/2014,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Comando-Geral da Polícia Militar pedido de providências para que,
no próximo curso de formação de militares, seja priorizada a alocação de servidores
no extremo Norte de Minas Gerais,  nos Municípios de Janaúba, Porteirinha, Mato
Verde, Monte Azul, Espinosa e outros da região.

Nº  9.073/2014,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Secretaria de Defesa Social pedido de providências para a execução,
no Município de Nanuque,  de ações do programa Com Licença Vou à Luta,  com
vistas  ao  oferecimento  de  cursos  de  qualificação  e  apoio  aos  empreendimentos
individuais e coletivos executados por mulheres mineiras.

Nº  9.074/2014,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  Secretaria  de  Defesa  Social  pedido  de  providências  para  a
implantação, no Município de Nanuque, de casas abrigo e de centros integrados de
atendimento à mulher.

Nº  9.075/2014,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  Secretaria  de  Defesa  Social  pedido  de  providências  para  o
provimento de cargos de delegado, investigador e escrivão de polícia no Município de
Nanuque.

Nº  9.076/2014,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Superintendência do Dnit em Minas Gerais pedido de providências
para que avalie a possibilidade de doação, nos termos do art. 18 da Lei Federal nº
12.379, de 2011, dos trechos urbanos da BR-120 nos Municípios de Coimbra e São
Geraldo.

Nº  9.077/2014,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao IBGE pedido de providências para a recontagem populacional no
Município de Monte Carmelo.

Nº  9.078/2014,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja
encaminhado  ao  governador  do  Estado  e  à  Secretaria  de  Saúde  pedido  de
providências para a implantação, no Município de Nanuque, do Programa Viva Vida.

Nº  9.079/2014,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja
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encaminhado à Secretaria  de  Defesa Social  pedido de providências com vistas  à
melhoria do efetivo e da infraestrutura física e operacional das polícias civil e militar
em  Nanuque,  bem  como  à  implantação  de  uma  delegacia  especializada  de
atendimento à mulher nesse município.

Nº  9.080/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao secretário de Defesa Social pedido de informações sobre as razões
da transferência de presos provisórios e com condenação definitiva das Comarcas de
Itaúna, Pitangui, Santo Antônio do Monte e Formiga para a unidade prisional de Pará
de Minas. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº  9.081/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao Tribunal de Justiça pedido de providências com vistas à nomeação
de um juiz para a Vara de Execuções Criminais da Comarca de Pará de Minas.

Nº  9.082/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao  Centro  de  Apoio  Operacional  especializado  na área de conflitos
agrários e ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa dos
Direitos Humanos e Apoio Comunitário, do Ministério Público, pedido de providências,
acompanhado das notas taquigráficas da 46ª Reunião Extraordinária dessa comissão,
com vistas a que o Ministério Público esteja presente nas mediações de conflitos
relacionados  às  ações  de despejos  e  reintegrações  de  posse  nas  ocupações  no
Estado, tanto urbanas quanto rurais.

Nº  9.083/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Defensoria Pública pedido de providências com vistas à realização de
mutirão  carcerário  para  avaliar  os  processos  dos  presos  provisórios  e  com
condenação definitiva recolhidos no complexo penitenciário de Pará de Minas.

Nº  9.084/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Secretaria de Defesa Social pedido de providências para a reforma
da unidade prisional do Município de Bom Despacho.

Nº  9.085/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  Defensoria  Pública  Geral  e,  no  âmbito  do  Ministério  Público,  ao
Centro  de  Apoio  Operacional  especializado  na  área  de  conflitos  agrários,  à
Coordenadoria de Inclusão e Mobilização Sociais e ao Centro de Apoio Operacional
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das Promotorias de Justiça de Defesa dos Direitos Humanos e Apoio Comunitário
pedido  de  providências,  acompanhado  das  notas  taquigráficas  da  46ª  Reunião
Extraordinária dessa comissão, com vistas a que sejam suspensas todas as ações
relativas a despejos e reintegrações de posse nas ocupações em Minas Gerais, tanto
urbanas quanto rurais, até a posse do futuro governador, Fernando Pimentel.

Nº  9.086/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  Secretaria  de  Educação  pedido  de  providências  para  averiguar
denúncias  registradas  no  trecho  das  notas  taquigráficas  da  46ª  Reunião
Extraordinária dessa comissão que contém a fala da Sra. Charlene Cristiane Egídio e
as  denúncias  que  ela  apresenta  sobre  irregularidades  e  procedimentos
preconceituosos na Escola Estadual Francisco Tibúrcio de Oliveira, em Santa Luzia.

Nº  9.087/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao governador do Estado pedido de providências, acompanhado das
notas  taquigráficas  da  46ª  Reunião  Extraordinária  dessa  comissão,  que  teve  a
finalidade de debater a situação das ocupações existentes na Região Metropolitana
de Belo Horizonte, para que, em face das discussões ali anotadas, sejam suspensas
todas as ações do Executivo Estadual relativas a despejos e reintegrações de posse
nas  ocupações  urbanas  e  rurais  no  Estado,  até  a  posse  do  governador  eleito,
Fernando Pimentel.

Nº  9.088/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao Cel. PM Roberto Lemos, da 14ª Região da Polícia Militar, e ao Cel.
PM Elias Perpétuo Saraiva, da 10ª Região da Polícia Militar, pedido de providências,
acompanhado das notas taquigráficas da 46ª Reunião Extraordinária dessa comissão,
para que comuniquem previamente à comissão qualquer ação da PMMG relativa a
despejos e reintegrações de posse iminentes no Acampamento Novo Paraíso, em
Jequitaí, e no Acampamento Cristo Rei, em Patrocínio, conforme prevê o item 7.2.6
da Diretriz para a Produção de Serviços de Segurança Pública nº 3.01.02/2011 CG,
que regula o emprego operacional da PMMG nas ocupações de imóveis urbanos e
rurais.

Nº  9.089/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências, acompanhado
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das notas taquigráficas da 46ª Reunião Extraordinária dessa comissão, com vistas a
que seja comunicada previamente à comissão qualquer ação da PMMG relativa a
despejos e reintegrações de posse nas ocupações no Estado, tanto urbanas quanto
rurais.

Nº 9.090/2014, 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  25/11/2014,  em  Divinópolis,  que
resultou na apreensão de dois tabletes de crack, quantia em dinheiro, dois celulares,
uma motocicleta 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. (- À Comissão de Segurança
Pública.)

Nº 9.091/2014, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados na 17ª Companhia
de Missões Especiais de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 24/11/2014,
em  Pouso  Alegre,  que  resultou  na  apreensão  de  100  pés  de  maconha;  e  seja
encaminhado ao Comando-Geral  da  PMMG pedido  de  providências  com vistas  à
concessão de recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 9.092/2014, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 39º Batalhão de
Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  25/11/2014,  em  Contagem,  que
resultou  na  apreensão  de  drogas,  material  para  dolagem  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 9.093/2014, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 49º Batalhão de
Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 24/11/2014, em Belo Horizonte, que
resultou na apreensão de dois menores, drogas, balanças de precisão e veículo 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
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serviço prestado à sociedade. (- Distribuídos à Comissão de Segurança Pública.)
Nº 9.094/2014, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado

ao secretário de Meio Ambiente pedido de informação sobre as condições ambientais
atuais da região do Município de Ouro Preto, em especial das áreas de Marzagão,
Lago  do  Azedo,  Barcelos,  Panificadora  e  do  terreno  da  empresa  Novelis,  em
Saramenha. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº 9.095/2014, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 38º Batalhão de
Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 26/11/2014, em São João del-Rei, que
resultou  na  apreensão  de  cerca  de  10kg  de  maconha  e  arma  de  fogo;  e  seja
encaminhado ao Comando-Geral  da  PMMG pedido  de  providências  com vistas  à
concessão de recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 9.096/2014, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados na 11ª Companhia
de Missões Especiais da Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 28/11/2014,
em Montes Claros, que resultou na apreensão de 130kg 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 9.097/2014, 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 27/11/2014, em Belo Horizonte, que
resultou na apreensão de armas de fogo, munição, coletes balísticos e 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 9.098/2014, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 48º Batalhão de
Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 30/11/2014, em Ibirité, que resultou na
apreensão  de  armas  de  fogo  e  munição  e  na  prisão  de  dois  homens;  e  seja
encaminhado ao Comando-Geral  da  PMMG pedido  de  providências  com vistas  à
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concessão de recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado à sociedade.
Nº 9.099/2014, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 2º Batalhão de
Polícia Militar,  pela atuação na ocorrência,  em 30/11/2014,  em Juiz de Fora,  que
resultou na apreensão de armas de fogo, munição e placas de colete balístico 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  9.100/2014,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja
encaminhado às unidades das Polícias Civil  e Militar  no Município de Mato Verde
pedido de providências com vistas a que sejam realizadas ações efetivas de combate
à  violência  e  ao  tráfico  de  drogas  nesse  município  e  a  que  sejam atendidos  os
chamados  da  população  local  e  apuradas  as  denúncias  de  crimes,  buscando-se
sempre a proteção das famílias vitimadas.

Nº 9.101/2014, do deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de
congratulações com a Escola Estadual Padre Pedro Ribeiro de Castro pelos 50 anos
de sua fundação. (- À Comissão de Educação.)

Nº 9.102/2014, do deputado Sávio Souza Cruz, em que solicita seja formulado voto
de congratulações com os vereadores Duarte Severino Gomes, Guerino Cardoso e
Julimar  Marques  da  Rocha  por  sua  condução  aos  cargos  de  presidente,  vice-
presidente  e  secretário  da  Câmara  Municipal  de  Curvelo,  respectivamente,  em
eleição realizada em 1º de dezembro de 2014.

Nº 9.103/2014, do deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de
congratulações com a comunidade de Itamonte pelos 76 anos de emancipação desse
município.

Nº 9.104/2014, do deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de
congratulações com a comunidade de Cruzília pelos 66 anos de emancipação desse
município. (- Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 9.105/2014, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 32° Batalhão de
Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  1º/12/2014,  em  Uberlândia,  que
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resultou na apreensão de objetos de valor, munição, armas de fogo, drogas, balança
de  precisão,  documentos  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.)

Proposições Não Recebidas
- A presidência, nos termos do inciso III do art. 173 do Regimento Interno, deixa de

receber a seguinte proposição:
PROJETO DE LEI Nº .../2014

Revoga o art. 5º da Lei nº 14.136, de 28/12/2001, que 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 - Fica revogado o art. 5º da Lei nº 14.136, de 28/12/2001, que altera a Lei nº

6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 2 de dezembro de 2014.
Fred Costa
Justificação : A Lei nº 14.136, de 28/12/2001, que altera a Lei nº 6.763, de 26 de

dezembro de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado, criou a Taxa de
Renovação do Licenciamento Anual de Veículos a partir de 2002.

A aprovação desta lei já pode ser questionada em seu momento de criação, pois
contrariou determinação constitucional  que proíbe apresentação de projetos  de lei
que instituem ou aumentam tributos  no período de 90 dias antes do fim de cada
sessão legislativa, ferindo o § 1º do art. 152 da Constituição Estadual.

Arguida em juízo, a cobrança desta taxa foi considerada abusiva e ilegal por ferir
tanto o aspecto formal como o material.

Pretendemos a extinção deste tributo pelos motivos ora expostos e principalmente
para desonerar o cidadão mineiro que arca anualmente com despesa expressiva para
a quitação de tributos.

Comunicações
- São  também  encaminhadas  à  presidência  comunicações  das  Comissões  de
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Educação, de Segurança Pública, de Administração Pública, de Saúde, de Transporte
(2), de Prevenção e Combate às Drogas, de Política Agropecuária, de Meio Ambiente
e de Participação Popular

Oradores Inscritos
O presidente - Com a palavra, o deputado Rômulo Viegas.
O deputado Rômulo Viegas* - Sr. Presidente, deputado Dinis Pinheiro, membros da

Mesa, deputados e deputadas, pessoas que nos acompanham pela TV Assembleia,
esperei  o tempo adequado para que terminasse o calor  da disputa eleitoral para,
desta tribuna, em primeiro lugar, agradecer aos eleitores e a todos aqueles que nos
acompanharam nessa última eleição, em especial a nossa região das Vertentes, a
nossa São João del-Rei.

Aproveito ainda para fazer uma reflexão muito importante, deputado Inácio Franco,
sobre o fato de que o Brasil não aguenta mais uma eleição a cada dois anos. Nós,
que participamos dela de maneira enfática e vimos as dificuldades para um modelo já
falido de financiamento privado de campanha, esperamos que agora, após o término
desse período,  todas as tentativas feitas junto ao Congresso Nacional para que a
reforma  política  seja  efetuada  consigam  realmente  sensibilizar  parte  dos  novos
congressistas.  Temos a  certeza  de que  o  nosso colega deputado federal  Adelmo
Carneiro Leão, agora no Congresso, tem essa visão. Então, que a reforma política,
tão cantada em verso e prosa, possa acontecer de fato e que as eleições passem a
ocorrer  a cada cinco anos,  acabando evidentemente com o excesso de gastos  e
diminuindo as dificuldades das administrações federal, estadual e municipal.

Tivemos uma eleição bem disputada. É claro que ela sempre privilegia o aspecto
democrático.  Vence aquele  que consegue transmitir  suas  ideias  de  maneira  mais
acentuada para o eleitorado estadual e federal.  Esperamos de fato que as coisas
tomem um rumo melhor, porque sabemos que esse modelo de repartição de dinheiro
público no Brasil está na contramão da história. Quem faz gestão publica realmente
são os Executivos Municipal e Estadual. Temos o entendimento de que o Executivo
Federal precisa pensar em coisas maiores como a política econômica, as relações
internacionais, as relações exteriores e, é claro, as nossas fronteiras. Mas a gestão
pública de eficiência tem de ser feita pelos governadores do Estado e pelos prefeitos.
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Quero  ainda,  nesta  oportunidade,  de  forma  carinhosa,  agradecer  pelo
companheirismo que sempre tive dos colegas professores, funcionários e alunos da
Universidade Federal de São João del-Rei, onde estou encerrando minhas atividades.
Entrei com o meu processo de aposentadoria e já me aposentei no dia 22 de junho.
Foi um período de mais de 35 anos nessa universidade, onde tive a oportunidade de
lecionar disciplinas para diversos cursos, como administração de empresas, ciências
contábeis, economia e engenharia. Portanto, deixo registrado neste momento o meu
agradecimento  especial  ao  ex-reitor  Prof.  Mário  Neto  Borges  -  fui  pró-reitor  de
administração  na  sua  gestão  -  e  à  atual  reitora  Profa.  Valéria  Kemp,  que  já  me
comunicou que, em breve, a universidade homenageará a minha pessoa por todos os
anos de dedicação ao ensino, ao magistério, à pesquisa e, é claro, ao trabalho de
extensão das nossas universidades.

Nesta  tarde  agradeço também  pela  convivência  que  sempre  tive  com  todos  os
parlamentares,  sejam  eles  da  situação  ou  da  oposição.  A  democracia  sempre
prevalece nesse equilíbrio. Sempre tem de existir situação e oposição.

Como eu estava dizendo,  quero  agradecer  essa  relação amigável  que  tivemos
nesses quatro anos aqui na Assembleia, como também o governo do Estado pela
presteza e parceria feita conosco, na liberação das nossas emendas, atendendo aos
nossos prefeitos. No entanto, esperamos que os governos que assumem agora, tanto
nas  esferas  estaduais  quanto  na  central,  entendam que  realmente  os  municípios
brasileiros precisam de uma reformulação melhor para o Fundo de Participação dos
Municípios, para fazerem uma gestão de eficiência.

Sr.  Presidente,  é  isso  que  tenho  a  dizer.  Quero  agradecer  mais  uma  vez  aos
funcionários  da  Assembleia  Legislativa,  com  quem  tive  oportunidade  de  ter  uma
relação muito boa e amigável. Elogio a competência de todos os servidores da Casa,
tanto aqui  da Mesa diretora como dos membros das comissões,  que sempre nos
ajudaram e nos apoiaram. Também agradeço aos meus funcionários do gabinete e
quero lhes dizer até breve, que possamos nos encontrar pelos caminhos do mundo.
Desejo a esta Casa pleno êxito e sucesso dentro do contexto democrático. Muito
obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.
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O presidente (deputado Hely Tarqüínio) - Com a palavra, para seu pronunciamento,
o deputado Alencar da Silveira Jr.

O deputado Alencar da Silveira Jr. - Cumprimento o senhor presidente, os senhores
deputados, os companheiros que nos visitam nas galerias e a TV Assembleia, que eu
criei  há  18  anos,  quando  fizemos  a  reivindicação  para  que  pudéssemos  votar  e
mostrar o que acontece nesta Casa para toda Minas Gerais.

Vou deixar um recado aos companheiros das galerias. Temos alguns oradores que
terão  um  tempo  para  fazer  os  seus  pronunciamentos  aqui.  É  regimental.  Agora,
gostaria que os companheiros das galerias fossem em cada gabinete dos deputados
de vários partidos e pedissem a eles que viessem até o Plenário, para que possamos
fazer a Casa andar. Dessa maneira a Casa vai andar. (- Manifestação nas galerias.).
Ou então,  vamos  até  a  comissão  que  está  parada agora  pedir  aos  deputados  o
seguinte:  “Deputado,  o senhor  está aí,  então,  desça até  o Plenário.  Vamos votar
agora, vamos fazer a Casa andar”.

Sr. Presidente, ocupo esta tribuna hoje, neste período pós-eleitoral, primeiro para
agradecer. Quem não agradece não merece o que recebeu. Agradeço os quase 80
mil votos que recebi nesta última eleição. Isso é sinal de trabalho. Nesta oportunidade
também gostaria de fazer um comentário sobre o projeto da lei antifumo federal que
hoje entra em vigor em todo o Brasil. Tivemos um avanço muito grande com a minha
lei aqui em Minas Gerais, que mudou os costumes da população mineira. Ninguém
mais fuma em ambiente fechado. Aqui em Minas já demos esse exemplo. Fizemos a
primeira  lei  antifumo  do  Brasil,  de  autoria  do  deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.  e
sancionada pelo governador daquele momento. Depois tivemos a lei antifumo de São
Paulo e a do Rio. A nossa lei é constitucional, porque permitia naquele momento o
uso do  fumódromo,  que,  por  ser  permitido  em Brasília,  também o era  em Minas
Gerais. As multas aplicadas aqui foram para o instituto anticâncer, da Secretaria de
Saúde.

Minas Gerais deu o exemplo e saiu na frente. Hoje vemos todo o Brasil falando
sobre isso e se acostumando a não fumar mais em ambiente fechado. Lógico que
várias mudanças têm de acontecer. Temos de ter, como no primeiro mundo, alguns
locais  definidos  para  esses  fumantes,  por  exemplo,  em  campos  de  futebol,  em
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ambiente aberto, parques e ruas. Essas definições terão de ser feitas numa próxima
lei que temos nesta Casa. Então, é importante que isso aconteça com uma certa
urgência.

Teremos oportunidade de fazer e rever, no próximo ano, essa lei. Tenho certeza de
que essa lei dará exemplo aqui em Minas e se espalhará por todo o Brasil, como
aconteceu  com  a  primeira  ficha  limpa  para  órgãos  públicos,  para  funcionários
públicos, de minha autoria também, para o Estado de Minas Gerais, que saiu para
todo o Brasil. Hoje só pode trabalhar em Minas Gerais, ao contrário do que ocorre no
governo federal e em outros estados, quem tem ficha limpa, como todos aqui que
disputaram a eleição.

Sr.  Presidente,  Srs.  Deputados,  o que me traz a esta tribuna hoje também é o
problema do futebol, o que acontece hoje dentro da CBF. A CBF, Sr. Presidente...

Sr. Presidente, o pessoal está querendo gritar. Podem gritar mais um minuto, estou
cedendo o meu tempo. Temos que lembrar: nós queremos aumento. Vamos lá: nós
queremos aumento. Tem que gritar, vamos colocar para fora. O meu mandato é de
cada um dos senhores. Deixe a população gritar, presidente. Vamos lá, gente, vamos
reivindicar, mais forte.

O  presidente  (deputado  Dinis  Pinheiro)  -  Queridos  visitantes,  queremos  a
compreensão das senhoras e dos senhores. Há muitas matérias importantes para
serem  aprovadas.  Os  seus  propósitos  são  os  mesmos  desta  Casa,  de  todos  os
deputados e da presidência. Vamos aguardar a manifestação do deputado Alencar da
Silveira Jr., por gentileza.

Com a palavra, o deputado Alencar da Silveira Jr.
O deputado Alencar da Silveira Jr. - Sr. Presidente, o meu mandato é de toda a

população. O pessoal é forte e quer reivindicar. Estou cedendo este espaço para que
eles possam falar também.

O importante é mostrar a força de Minas Gerais.  Vai  chegar um deputado aqui,
daqui a pouco, e pedir verificação de quórum ou encerramento da sessão. É isso que
muita gente está querendo, mas não podemos deixar acontecer. Temos de levar até o
final a reunião; se ela não acontecer, vai ficar ruim, vamos ficar sem votar mais um
dia. Eles vão paralisar a sessão daqui a pouco. Vamos tentar mostrar que a gente



190
____________________________________________________________________________

quer e precisa de quórum. Precisamos colocar os projetos em pauta. A Casa precisa
andar. Estou falando com muita tranquilidade. Há muita gente que está querendo que
a reunião  não continue,  que a  Casa só  ande no  próximo ano.  Vocês  não estão
entendendo isso ainda? Será que vocês não estão entendendo? Vamos fazer um
acordo: vamos reivindicar a posição dos deputados em Plenário. Vamos pegar de três
a cinco deputados de cada comissão e pedir para que desçam. Dessa maneira, fica
difícil votar. Não preciso fazer gracinha e falar mentira para vocês. Vai acontecer isso
que estou falando. Sabe o que vai acontecer? Daqui a pouquinho, não vão continuar
os trabalhos, vão paralisá-los, e vocês vão voltar para casa sem nenhuma decisão da
Casa. Há deputado que não vai nem subir para falar. Tenho 26 anos disso aqui e
estou no meu oitavo mandato. Coloquem isso na cabeça: quem está aqui é porque
trabalha.

Então, vamos cobrar a presença dos deputados que estão nas comissões. É com
tranquilidade que a gente fala isso. Ponham isso na cabeça: vamos tentar seguir os
trabalhos ordenadamente, senão a sessão vai parar e quem sairá prejudicado são os
senhores e senhoras que aqui estão. Já passou da hora. Estão falando em formar
uma comissão?  Junta  um  pessoal  aqui,  vamos  descer,  vamos  conversar,  vamos
apurar e ver o que está acontecendo. Se ficarem gritando, não iremos para frente,
gente.

O deputado Rogério  Correia  (em aparte)  -  Deputado Alencar  da Silveira Jr.,  no
sentido  de  contribuir  com  o  andamento  dos  trabalhos  e  com  V.  Exa.,  falo  neste
momento. Queria inicialmente fazer uma saudação aos agentes penitenciários que
novamente estão na Assembleia. Eles vieram cobrar um caso concreto: a nomeação
dos que passaram no concurso público.

O  governo  estabeleceu,  o  presidente  Dinis  Pinheiro  me  comunicou  que,  até
dezembro, todos seriam chamados para ocupar cargo de agente penitenciário. Isso
foi  prometido  pelo  governo.  Eles  foram  à  Secretaria  e  viram  que,  em  vez  da
publicação  de  todos  os  nomes,  uma  parte  será  nomeada  este  mês,  até  24  de
dezembro, na véspera do Natal - o que deixou as pessoas meio desconfiadas se isso
ocorrerá. A maioria deles será nomeada apenas em fevereiro. Eles jogaram para o
próximo governo, mesmo não sabendo se essa nomeação vai ocorrer.
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Eles  estão  apreensivos  porque esperavam  que  todos  fossem  nomeados  agora,
neste mês, conforme prometido. Portanto, isso não tem a ver com projeto de lei desta
Casa,  mas  sim  com  ato  do  governo,  que  precisa  restabelecer  a  chamada  dos
aprovados no tempo prometido: agora, durante este mês.

Solidarizo-me com eles. Quero dizer que eles têm toda razão de estarem aqui.
A segunda questão diz  respeito  aos  trabalhadores da  Asthemg, que também já

estão  em  greve.  Convido-os  para  que  venham  amanhã  à  Comissão  de  Direitos
Humanos, onde vamos recebê-los. Estão com problemas cruciais nos hospitais. Há
problemas com salários e outros relativos a hospitais que não estão funcionando.
Vamos  também  conversar  sobre  esse  assunto.  Então,  são  questões  atuais,  que
precisam de respostas do governo que está saindo. Muito obrigado.

O deputado Durval  Ângelo  (em aparte)*  -  Deputado Alencar  da  Silveira  Jr.,  até
entendo que V.  Exa.  iria  abordar  a forma vergonhosa como o time de V.  Exa.,  o
América, foi garfado, roubado pela CBF. Os servidores da Defesa Social, os agentes
penitenciários aprovados no concurso estão aqui denunciando a mesma coisa, que
foram garfados e enganados pelo atual governo. Os servidores da Asthemg estão
aqui para trazer a mesma denúncia que V. Exa. trouxe com relação ao América, pois
também foram enganados pelo atual governo. É por isso que eles estão aqui. Então,
acho que até poderia fazer uma ilação com a manifestação de V. Exa.,  pois teria
muito a ver com a situação que eles estão vivendo aqui.

Quero só dizer ao senhor que não há ninguém aqui querendo que não se vote nada
nesta Casa. Queremos uma pauta mínima, moralmente aceita por quem ganhou a
eleição e dignamente aceita por quem a perdeu. É isso que queremos.

Terei de me retirar agora, pois às 14h30min teria de abrir a reunião da Comissão de
Direitos Humanos, mas queria oferecer o espaço daquela comissão para fazermos
uma audiência pública, a fim de denunciar a falcatrua e a safadeza que há na CBF, da
qual foi vítima o nosso querido América, na Série B. Muito obrigado.

O deputado Alencar da Silveira Jr. - Deixei o recado para o Durval.
A CBF tem de ser investigada, auditada. O que aconteceu com o América, no caso

do Eduardo, na perda de pontos, foi um roubo de uma indústria de falcatruas que há
dentro daquela entidade. Vemos o presidente da CBF andando de jatinho para cima e
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para baixo. Há as denúncias. O jogador que foi escalado pelo América, vamos deixar
bem claro, recebeu o aval de jogo pela inscrição da CBF, que cobrou R$5.000,00. O
jogador entrou em campo, ficou no banco e, no dia seguinte, a CBF recebeu uma
súmula em que não constava a irregularidade. A CBF precisa tratar os clubes com o
mesmo rigor com que tratou o América. Amanhã pode acontecer a mesma coisa com
o Corinthians, com o Atlético ou com o Cruzeiro. Se não houver seriedade no esporte
que é a paixão de todos os brasileiros, ficará difícil.

Deixo aqui o meu protesto, Sr. Presidente. Estaremos, nos próximos meses, ao lado
do senador Romário, solicitando uma investigação em toda a CBF. Minas vai mostrar
que também quer ter voz dentro daquele órgão. Obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.
O presidente (deputado Dinis Pinheiro) - Com a palavra, para seu pronunciamento,

o deputado Gustavo Corrêa.
O  deputado  Gustavo  Corrêa*  -  Quero  cumprimentar  o  Exmo.  Presidente  da

Assembleia, deputado Dinis Pinheiro, os demais parlamentares presentes em grande
número e o público presente nas galerias.

Quero reafirmar algo que foi dito por alguns parlamentares que me antecederam.
Nesta primeira fase, regimentalmente cabe aos parlamentares subirem a esta tribuna
para  tratar  dos mais  diversos  assuntos.  Tenho certeza de  que os senhores  e as
senhoras têm acompanhado o debate aqui. Espero, da mesma forma que o deputado
Alencar  da  Silveira  Jr.,  que,  depois  das  15h30min,  tenhamos  quórum  para  dar
andamento  aos  nossos  trabalhos.  Quem  sabe  assim,  através  do  diálogo  e  do
entendimento, possamos chegar a algo - tenho certeza - que venha a contemplar os
anseios de cada um dos senhores e das senhoras que, de forma democrática, vêm a
esta Casa hoje.

De antemão quero  parabenizar  o presidente  Dinis  Pinheiro,  que sempre  esteve
solidário.  Nos últimos quatro  anos, ele fez uma administração ética,  transparente,
indo sempre ao encontro do que a população de Minas Gerais desejava. Parabéns,
deputado Dinis Pinheiro. Que Deus continue iluminando-o e protegendo-o em sua
nova fase e caminhada.

Cumprimento todos os telespectadores da TV Assembleia. Como já foi  dito pelo
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deputado Alencar da Silveira Jr., ele criou essa televisão há 18 anos, mas, naquela
época, ela era analógica. Volto a dizer que, graças à forma como o presidente Dinis
Pinheiro tem conduzido os trabalhos desta Casa,  tenho certeza de que hoje,  nos
quatro  cantos  de  Minas  Gerais,  todos  os  telespectadores  têm  oportunidade  de
receber sinal e imagem com a qualidade a que estamos acostumados a acompanhar.

Passadas as eleições,  tanto estaduais  como presidenciais,  tive oportunidade de
subir a esta tribuna para dizer qual será minha postura e minha posição nos próximos
quatro anos, deputado Romel Anízio. Há algumas semanas, subi a esta tribuna para
dizer  que faria oposição ao governo que assume de forma responsável,  serena e
séria. Foi vontade dos mineiros, em sua maioria, trocar o nosso governo e começar
um novo ciclo  a  partir  de  1º  de  janeiro de  2015,  mas este  parlamentar  será  um
vigilante  ativo.  Quero  dizer  a  cada  um  dos  senhores  e  senhoras  presentes  que
devemos ter coerência na vida pública. Portanto espero que aqueles parlamentares
que atualmente criticam o atual governo façam tudo aquilo que vêm prometendo nos
dias de hoje. Espero apoio de cada um dos senhores e senhoras para subir a esta
tribuna e fazer as críticas que, tenho certeza, terão que ser feitas.

O que foi realizado em nosso estado, juntamente com as eleições para presidente
da República, foi uma grande farsa, um grande estelionato eleitoral. Prova disso é
que a presidente da República, eleita por uma pequena maioria de brasileiros, pregou
durante toda a campanha que o Brasil vivia em um mar de rosas. Mas quais foram os
primeiros atos na semana seguinte? Aumento do preço da gasolina, inflação batendo
às portas das casas dos brasileiros.

Será  que estou  errado ou foi  ela  que mentiu e  iludiu  o  povo brasileiro?  Tenho
certeza de que vai ocorrer o mesmo em Minas Gerais. Mas espero que cumpram o
que prometem aqueles que acenam com melhores salários e dizem que vão fazer
isso e aquilo, porque a maioria não pode ser enganada ou iludida. Política, como eu
disse, é coisa séria. De promessas, todos já estamos cansados. O que queremos são
ações  concretas.  E  espero  estar  ao  lado  de  cada  um  de  vocês  para  que,  nos
próximos anos, possamos verificar se tudo o que foi prometido na campanha de 2014
será realizado.

Então, venho a esta tribuna exatamente para dizer a cada um dos senhores e a
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cada uma das senhoras que estaremos atentos aos próximos quatro anos. Como
sempre disse desta tribuna e continuo dizendo, os últimos 12 anos de Minas ficarão
marcados  na  história  pelo  governo  que  se  tornou  referência  em  transparência  e
seriedade; que levou asfalto aos 853 municípios do Estado, assim como fez com a
educação e a telefonia celular. Tudo isso sem precisar fazer, caro deputado Fabiano
Tolentino,  o  que o governo federal  está fazendo em Brasília:  de  forma inédita,  a
presidente  Dilma  publicou  no  Diário  Oficial de  ontem  um  decreto  abrindo  crédito
suplementar  na  ordem  de  R$8.000.000.000,00,  com  o  compromisso  de  que  o
Congresso vote  algo  que  não  está  previsto  em  lei.  Isso  é  compra  de  votos  dos
parlamentares  que  lá  estão.  Pela  primeira  vez  na  história,  meu  caro  líder  Luiz
Humberto,  a presidente da República chama os partidos aliados para negociar na
base do toma lá, dá cá. Isso é algo ultrapassado na história republicana. O governo
que vai sair agora, em 31 de janeiro, jamais negociou emendas com parlamentares
aqui. Ao contrário dos deputados da oposição, que tiveram todas as suas emendas
pagas, os deputados da base governista estão agora com o pires na mão. Mas não é
por isso que vou mudar de lado. Meus interesses pessoais são menores do que os
interesses coletivos. Minas cresceu e avançou, sim, com Aécio Neves, Anastasia e
Alberto Pinto Coelho, queiram ou não os senhores.

Quero dizer, como fez há pouco o deputado Alencar da Silveira Jr., que felizmente -
ou  infelizmente  para  alguns  eleitores  -  caminho  para  o  meu  quarto  mandato,
esperando cumpri-lo  de forma serena e, sobretudo, com a tranquilidade de poder
andar por Minas Gerais como sempre andei: sendo interpelado, mas sempre olhando
nos olhos de cada um dos que vivem aqui, coisa de que faço questão. Quero dizer
também que acredito nos meus sonhos, e sonho ver uma Minas Gerais e um Brasil
melhor para minhas filhas, meus amigos e todos os que vivem aqui. Tenho certeza de
que parte desse sonho se iniciou neste governo. Espero que daqui a alguns anos,
quando estiverem tranquilamente em suas casas, vocês saibam reconhecer que este
governo foi bom para Minas e fez com que o nosso Estado se tornasse referência.
Não sou eu quem o diz, mas os órgãos de fomento internacional. Os mesmos órgãos
que deram ao governo do Estado a possibilidade de fazer  empréstimos, que não
foram tomados para a compra de votos, como aconteceu no caso da Petrobras, que,
tenho certeza, está deixando todos os brasileiros estarrecidos.
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Os empréstimos do governo do Estado de Minas Gerais, caro deputado Alencar da
Silveira Jr., foram feitos para serem aplicados da forma como tem de ser, em prol do
povo, para melhorar as condições para os que vivem no nosso estado.

Espero que eu tenha, de alguma forma, contribuído para uma reflexão que todos
nós  temos  de  fazer.  Mais  do  que  isso,  a  obrigação de  cada  um  dos  eleitores  é
fiscalizar os que ali estão. Fiscalizem e cobrem do meu mandato, mas fiscalizem e
cobrem  dos  outros  também  todos  os  compromissos  que  assumiram  durante  a
campanha de 2014. Na minha caminhada, que ainda é curta, falo de forma serena e
tranquila que, dos 853 municípios de Minas, conheço mais de 700. E conheci não
pela internet, não chegando de avião, mas conheci enfrentando a poeira e a seca do
Norte  de  Minas,  que  o  deputado  Carlos  Pimenta  bem  conhece,  assim  como  a
pobreza e a miséria que existia e imperava no Vale do Jequitinhonha, há alguns anos.
E fiz questão de dizer, onde quer que cheguei, que não prometia nada mais do que a
minha  dedicação  e  meu  trabalho,  porque  como  bem  dito  anteriormente,  de
promessas, de mentira, todos já estamos calejados.

Então convido e conclamo, a partir de 1º de janeiro de 2015, todos os servidores
que hoje aqui se encontram, que têm o seu direito de forma democrática, a reivindicar
e cobrar melhorias nas suas categorias, o que é justo para todos nós. Tenho certeza
de que,  se o governo pudesse, daria o aumento que cada um de vocês merece.
Todos  nós,  administradores  públicos,  queremos  ver  o  servidor  bem  remunerado,
trabalhando  de  forma  tranquila,  de  forma  serena.  Então,  convido  e  conclamo os
senhores e as senhoras para que, a partir de 1º de janeiro, estejamos todos, lado a
lado, fiscalizando os governadores e a presidente da República, que foi eleita pelo
povo mineiro e pelo povo brasileiro. Vamos ver se tudo aquilo que foi apresentado
durante as eleições será realizado. É, sem dúvida alguma, o maior sonho que tenho.

Saibam os senhores e as senhoras que hoje, para mim, será mais um dia do que
irei  enfrentar  nos próximos anos.  Estarei  sempre,  presidente,  nesta tribuna,  como
disse anteriormente, vigilante, mas sobretudo fiscalizando aquilo que foi prometido
nos últimos pleitos, porque esse, sim, será o meu compromisso nos próximos quatro
anos. E espero eu que os senhores e as senhoras que cobram o cumprimento das
leis sejam os primeiros também a abrirem a internet na manhã de amanhã e ver os
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parlamentares  que  se  sujeitaram  a  descumprir  as  regras  impostas  pela  Lei  de
Responsabilidade Fiscal que estarão ali, sim, trocando e defendendo o voto deles, em
benefício próprio e não em benefício da maioria. Vamos todos juntos fiscalizar, porque
essa é, sem dúvida alguma, a maior obrigação e o maior compromisso que cada um
dos eleitos tem. Muito obrigado, presidente.

* - Sem revisão do orador.
O  presidente  (deputado  Wander  Borges)  -  Com  a  palavra,  para  seu

pronunciamento, o deputado Cabo Júlio.
O  deputado  Cabo  Júlio*  -  Sr.  Presidente,  Sras.  Deputadas  e  Srs.  Deputados,

servidores que estão nas galerias. Quero começar o meu discurso reproduzindo um
pouco daquilo que o nobre deputado falou aqui quando questionou o servidor sobre
promessas e direitos. Acho que não estou em Minas, porque temos um governo do
Estado que está deixando para o próximo governo 15 folhas para pagar.

Estamos falando de direito, e temos um governo do Estado que está dando um
calote no servidor, não pagando algo que é seu direito, o prêmio de produtividade do
servidor.

O princípio da eficiência na administração pública - e a ideia da eficiência é isso - é
tratar o servidor que cumpre a meta de forma diferente. Os servidores, em todas as
áreas, são cobrados, cobrados e cobrados a atingir metas, e sobre isso há um prêmio
de produtividade que deveria ter sido pago. Estamos falando de um prêmio de 2013,
e  estamos  indo  para  2015.  Deveria  ter  sido  pago  em  março  de  2014,  mas  não
pagaram. Estão deixando para o próximo governo pagar 15 folhas - os 12 meses, o
13º salário, a produtividade de 2013 e a de 2014. Então acho que o governo que está
saindo, antes de falar que o servidor tem de cobrar direitos, deveria fazer o seu dever
de casa. Essa é a primeira coisa.

Feita essa inversão, quero aqui, em nome do governo que vai assumir, fazer um
comparativo, porque ouvi os deputados que me antecederam dizer o seguinte: não há
dinheiro para pagar aumento para o servidor porque a Lei de Responsabilidade Fiscal
não permite, pois tem que haver equilíbrio entre o que é arrecadado e o que é gasto.
Gente,  é  muito  fácil  resolver  isso.  Falam  que  não  há  dinheiro,  mas  gastam
R$6.000.000.000,00 em propaganda.
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Então isso é meio complexo. Foi isso que talvez tenha feito o povo de Minas Gerais,
nas urnas, rejeitar a política que aí está.

Mas não quero falar sobre isso. Falei só porque me senti provocado, em razão da
fala dos colegas que me antecederam. Quero falar agora para os funcionários que
fizeram concurso para o cargo de agente de segurança prisional. Aí precisamos fazer
justiça; e fazer justiça ao presidente da Assembleia, deputado Dinis Pinheiro, e ao
presidente  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  deputado  João  Leite,  que,  nos
últimos dias, têm-se desdobrado conosco para tentar criar uma solução. Quero dizer-
lhes que acabamos de receber a informação da Seplag e da Seds de que amanhã
serão nomeados os que estão no cronograma com a data do dia 3. Está confirmada a
nomeação desses 494.

O presidente ligou para o secretário Romanelli, que, por sua vez, falou que ligaria
para a Seplag a fim de só anunciar depois que a informação for correta e confirmada.
Então está confirmada para amanhã a nomeação dos 494 agentes de segurança
prisional.

Ponto  um.  Qual  é  a  cobrança  dos  servidores?  Havia  um  compromisso,  e  o
compromisso do governo era, do dia 1º até o dia 30, em seis chamadas, nomear
todos os servidores ainda este governo.  Esse foi  o  compromisso firmado com os
servidores  no  dia  em  que  houve  a  movimentação  aqui.  Qual  é  a  justificativa  da
Seplag? Não é nem da Seds. Quando um servidor toma posse, é nomeado, ele tem
de fazer o que chamamos de perícia inicial ou exame admissional. É a lei. Isso existe
para não haver possibilidade de o servidor tomar posse num dia e aposentar no outro,
por já ter uma doença pré-existente. Então existe a perícia admissional para qualquer
cargo ou serviço público. Não estou falando isso porque concordo, mas porque é a
justificativa da Seds, que diz não ter condição de fazer a perícia de 2.621 servidores.

Gente, estou mencionando a justificativa da Seds para não cumprir o compromisso
que foi feito com o presidente da Assembleia e com o presidente da comissão. Como
ficaram as nomeações? Aí, temos outra pergunta. Ora, vamos ter nomeação no dia
24 de dezembro, véspera de Natal? Qual é a informação da Seds? Vinte e quatro é
dia  útil  e,  portanto,  tem nomeação,  sim.  Feriado  é  só  no  dia  25.  O  que se  está
tentando fazer? O presidente da Assembleia continua tentando esse diálogo, a fim de
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pegar as nomeações que estão para janeiro e fevereiro e inseri-las no calendário de
dezembro. O presidente continua tentando. Não é isso, presidente?

A justificativa da Seplag é justamente esta: como é que você faz perícia em 2.621
pessoas? Essa é a dificuldade. Qual foi a proposta intermediária que cheguei a fazer?
Não sei se ela é possível do ponto de vista legal. Espere aí. Ouça, gente. No mês de
dezembro, nomeamos todo mundo e, a partir daí, vamos chamando para as perícias,
a fim de que o servidor tenha a tranquilidade de que foi nomeado. Por quê? Uma vez
que passar o dia 31 de dezembro, o problema será do próximo governo. Aqui está o
deputado Durval Ângelo, que será o próximo líder de governo. Não temos dificuldade,
no nosso governo, de nomear ninguém. O ideal era que o servidor já tivesse sido
nomeado agora para que, em janeiro ou fevereiro, pudesse receber o seu salário.
Essa é uma questão de justiça com o servidor.

Como  membro  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  deputado  Dinis  Pinheiro,
presidente da Assembleia, deixo aqui o nosso justo reconhecimento ao esforço de V.
Exa. Eu estava o tempo todo ao lado do deputado Dinis Pinheiro e o vi ligar para
secretário,  Seplag  e  não sei  mais  quem.  Gente,  há  compromisso,  sim,  e  tem de
chamar. Então, amanhã, a primeira leva será nomeada. Sugiro que aqueles que não
forem nomeados continuem na luta para tentarmos modificar esse calendário. Essa é
a informação. (-  Manifestação nas galerias.)  Vou falar.  É só ter  um pouquinho de
paciência.  O  que  acontece? Essa  é  primeira  informação que damos.  Amanhã as
nomeações serão feitas no  Diário Oficial. Então, peço-lhes que nos informem sobre
isso.

Outro ponto que quero abordar é sobre realidade. Recebi hoje uma informação.
Vejam como chutaram o balde. Esta é a frase: chutaram o balde. Juiz de Fora, nas
últimas 24 horas, não teve atendimento algum de ocorrência do Corpo de Bombeiros.
Sabem por quê? Porque não tem combustível. Dá para esperar uma coisa dessa?
Isso  é  realidade.  Viaturas  da  Polícia  Civil  não  estão  rodando  porque  não  têm
combustível e, em algumas cidades, estão sendo abastecidas com R$20,00. Essa é
uma realidade financeira assustadora. Gente, deixe-me dizer. Essa é uma realidade
que estou recebendo dos policiais,  dos bombeiros, dos próprios agentes,  de todo
mundo. Chegarei lá. Essa é uma realidade que teremos de assumir em janeiro, assim
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como pôr as contas em ordem e tentar ver qual é o problema. Ou corta de um lado ou
do outro. Essa é uma realidade que estamos recebendo. Aliás, acabei de receber
uma informação do comandante de polícia de Josenópolis dizendo que cortaram a
água  do  quartel  porque  não  foi  paga  a  conta.  Essa  é  uma  realidade.  Fico  me
perguntando: gente, onde estava isso que não víamos? O que eu via pela televisão
era um Estado sem problemas, onde queríamos morar. Só que essa é a realidade
que vamos vendo.

Finalizo  falando  sobre  os  servidores  da...  (-  Manifestação  nas  galerias.)  Posso
falar? Penso que a senhora está cobrando do deputado errado. Tudo bem, vamos
continuar a falar. Como deputados da oposição ao governo - particularmente eu -,
estou aqui para votar. Estou aqui para votar. Vocês não deveriam estar no Plenário,
mas nos gabinetes, para trazerem os deputados para cá. Ficar olhando para quem já
está aqui! O resgaste é das pessoas que não estão aqui, e nós estamos aqui para
votar. Onde está o pessoal?

Não vou estender  a minha fala.  Deputado João Leite,  V.  Exa.  não estava aqui.
Novamente  quero  fazer  justiça  aos  agentes,  aos  deputados  João  Leite  e  Dinis
Pinheiro,  porque  tenho  visto  o  empenho  deles  para  resolverem  esse  problema.
Precisamos  dar  honra  a  quem  merece  honra.  Os  deputados  João  Leite  e  Dinis
Pinheiro tiveram importante participação para que tivéssemos o início dessa solução.
Não  tenho  aqui  procuração  deles,  mas,  como  servidor  de  carreira,  o  nosso
agradecimento aos deputados João Leite e Dinis Pinheiro. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O presidente (deputado Ivair Nogueira) - Com a palavra, para seu pronunciamento,

o deputado João Leite.
O deputado João Leite* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, telespectadores da TV

Assembleia, servidores públicos do Estado, que vêm à Assembleia Legislativa, boa
tarde. Quero especialmente dar as boas-vindas a todos servidores da saúde. Quero
falar da admiração que tenho pelos servidores da saúde do Estado de Minas Gerais,
que trabalham nos hospitais com todas as dificuldades, mas fizeram da saúde do
nosso estado uma saúde de excelência.  Podemos  recorrer  aos  nossos hospitais.
Muitas vezes, vemos pessoas que vêm de fora de Minas Gerais, e são bem atendidas
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por todos os nossos servidores. Quero, então, falar  da minha admiração por eles.
Não vou citar nenhum dos nossos hospitais porque todos merecem. Aliás, vou citar o
Odete  Valadares  por  causa das nossas crianças que nascem lá  e  nos dão tanta
alegria.  O Hospital  Odete Valadares nos enche de muita honra e admiração pelo
trabalho desenvolvido, pelas crianças que nascem lá e por tantos anos servindo a
população de Minas Gerais.

Quero  também  saudar  os  agentes  penitenciários  concursados,  que  estarão
proximamente  tomando  posse  nas  unidades  penais.  Quero  ainda  falar  da
preocupação que temos, já que em nosso país há 730 mil presos. É um recorde
impressionante, temos 730 mil pessoas presas. Hoje, no Estado de Minas Gerais, há
aproximadamente 68 mil  pessoas presas. O Estado tem de gastar cada vez mais
dinheiro com pessoas presas. São mais de R$200.000.000,00 por mês que saem do
Tesouro  do  Estado  de  Minas  Gerais  para  garantir  a  prisão  de  pessoas  que
cometeram  crimes,  servidores  e  servidoras.  Esse  dinheiro,  sem  dúvida,  poderia
melhorar  muito  a  situação dos  nossos servidores,  mas,  hoje,  o  Estado de Minas
Gerais tem de gastar com a guarda de presos. É lamentável que tenhamos de viver
essa situação.

Quero dizer a todos os servidores e servidoras que também sou filho de servidor.
Minha mãe é servidora pública e já está com 82 anos. Ela deve estar agora assistindo
à TV Assembleia, que é uma das alegrias dela. Lamentavelmente perdi o meu pai. Ele
era  policial  de  rua  e  faleceu,  há  pouco  tempo,  devido  a  muitos  problemas.  Por
permanecer em pé durante muito tempo, tinha muitos problemas circulatórios. Meu
pai e minha mãe sempre me lembravam de uma coisa, e eu levei isso na minha vida.
Novamente o povo de Minas Gerais me coloca na oposição. Estarei na oposição nos
próximos quatro anos. Lembro-me da última vez em que fui oposição, liderado pelo
deputado Hely Tarqüínio, que está presente. Fico um pouco preocupado - a minha
mãe já me alertou -, porque o próximo governo quer colocar o mesmo secretário de
Administração do governo do PMDB e do PT, que pagava o servidor público em sete
chamadas.

Minha mãe não se esquece desse secretário e diz: “A minha chamada era a do dia
29”. Minha mãe recebia no dia 29. Algumas vezes, devido ao seu trabalho no Estado,
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ela  ficou  hipertensa e  precisava  de remédios.  Eu  tinha que  ajudar  minha mãe a
comprar os remédios, porque ela recebia o seu salário no dia 29 de cada mês, no
governo do PMDB e do PT. Agora, a nossa expectativa é que não aconteça o que
aconteceu no último governo deles. O secretário de Saúde era breve, brevíssimo. O
governo  do  PDMB e do PT terminou com um secretário  que era  um general  do
Exército. Isso foi uma coisa impressionante que aconteceu em Minas Gerais, naquele
governo.

Aquele governo foi interessante também, pois descobrimos que a Fhemig lavava a
roupa dos nossos hospitais em uma lavanderia de São Gonçalo, no Rio de Janeiro.
Caiu o presidente da Fhemig, pois o denunciamos daqui, desta tribuna. Depois, no
mesmo governo do PDMB e do PT, descobrimos que o pãozinho dos hospitais era
comprado em São Paulo. E agora, vamos ter outro governo desses. Minha mãe está
apavorada. Minha mãe está preocupada. Quando o governo deles terminou, não iam
pagar o 13º salário dos servidores. Aécio Neves estava eleito e pediu ao Fernando
Henrique Cardoso, essa foi a única maneira de pagar o 13º salário, pois o PDMB e o
PT estavam dando calote nos servidores públicos, que não iam receber o 13º salário.

Agora, servidores e servidores, a situação é preocupante. Eles prometeram muito.
Prometeram colocar mais 13 mil policiais nas ruas. O Sr.  Pimentel prometeu isso.
Prometeu pagar o piso nacional  aos professores.  Prometeu aumentar  os salários.
Aqui está a notícia do jornal O Globo de domingo: “Lei fiscal não vai ser cumprida em
17 estados”. Quando passamos a página, vemos o tamanho do problema: “O governo
do PT no Rio Grande do Sul não irá cumprir a Lei de Responsabilidade Fiscal. Os
governos não cumprirão. As máquinas estaduais, a maioria dos governadores gasta
com pessoal acima da limite da Lei de Responsabilidade Fiscal.

A última vez que Pimentel esteve no governo foi na Prefeitura de Belo Horizonte.
Ele tinha 65 secretários, 65 secretarias, gente de confiança, chamada por ele. Os
companheiros do PT ocupavam 65 secretarias. É como o governo federal, com 39
ministérios.  Aí  não  sobra  dinheiro  para  a  saúde  e  não  sobra  dinheiro  para  a
segurança, porque a companheirada tem de estar lá. Imaginem o que aconteceu com
a  Petrobras,  orgulho  de  todos  nós  brasileiros.  Roubaram  a  Petrobras.  E  agora
descobriram um dinheiro, que foi levado à casa da cunhada do tesoureiro do PT. É
um negócio impressionante.
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Agora,  estamos  aqui  responsáveis  por  estarmos  na  oposição.  Será  da  mesma
maneira. Vamos acompanhar a Fhemig. Da última vez que eles entraram, fizeram um
estrago na Fhemig. Estamos vendo o que fizeram com o Brasil.  O PT quebrou o
Brasil.  Vejam a situação dos estados. Por que os estados estão assim? Porque o
governo  federal  desonerou.  Sabem  os  impostos  para  pagar  o  salário  do  nosso
servidor da Odete Valadares, que faz nascer as nossas criancinhas? Se não cobrar o
imposto - e o PT não cobra -,  falta dinheiro para estados e municípios.  Não tem
dinheiro. Eles não mandaram o dinheiro.

Sabem  quanto  o  governo  federal  deve  para  o  governo  de  Minas?  Mais  de
R$2.000.000.000,00,  que  não  repassou  para  o  governo  de  Minas  Gerais.  Mas  o
governo de Minas Gerais passará a ser responsável fiscalmente, diferentemente do
governo do PT do Rio Grande do Sul, que deu calote. O governo do PT quebrou o
Brasil,  quebrou  os  estados,  quebrou  os  municípios.  Quero  dar  aumento,  vamos
chamar os deputados para dar aumento. Não tem aumento. Quero ouvir vocês, mas
não consigo ouvir todos.

O deputado Wander Borges (em aparte)* - Deputado João Leite, quero, com muita
serenidade,  expor  uma  questão  que  venho  falando  nos  últimos  anos  como
municipalista  convicto  que  sou.  Nesse  final  de  semana  tive  uma  experiência
interessante  e  cheguei  a  uma  conclusão:  o  Brasil  precisa  ter  responsabilidade.
Alguém precisa ir à televisão dizer ao povo brasileiro que o Brasil errou, que o modelo
está  fracassado,  que  a  forma  como  estão  sendo  conduzidas  as  questões
orçamentárias vai nos levar a um caos tão gigantesco que talvez este país não tenha
condições  de  recuperar  valores  éticos  e  morais.  Precisamos  rever  conceitos  de
gestão pública.

Faço mais uma avaliação. O que estamos vendo pelo Brasil  afora? Os estados
estão gastando com pessoal, com salário médio baixo que precisa ser reorganizado.
Chegam  ao  limite  previsto  pela  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal  e  não  podem
aumentar.  Enquanto  isso,  o  dinheiro  produzido  pelo  suor  do  povo brasileiro,  que
poderia garantir aumento de salário na área educacional, na área da saúde e na área
da segurança pública, esse dinheiro está sendo gasto indevidamente e indo pelo ralo
do governo federal.
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Cada um de nós deve entender a matriz orçamentária nacional. É inadmissível que
as pessoas peçam pelo amor de Deus para terem um aumento que lhes é de direito.
As coisas não podem ficar nessa conjectura, têm de mudar. Se for preciso irmos para
a rua, vamos, mas o Brasil precisa ter humildade para melhorar e dizer ao povo que
está  errado  o  desvio  da  Petrobras,  que  consome  quase  R$50.000.000.000,00,
R$60.000.000.000,00,  dinheiro  esse  que  é  fichinha  comparado  ao  que  roubaram
aqueles que estão presos no Brasil. É preciso ter humildade para dizer: erramos, está
errado,  precisamos  consertar.  Assim  poderemos  ter  esperança de  dias  melhores.
Obrigado.

O  deputado  João  Leite*  -  Obrigado,  deputado  Wander  Borges.  Estamos
acompanhando todos os dias aqui, estamos presentes, querendo votar o aumento
dos  servidores  públicos.  Mas,  lamentavelmente,  não temos tido  quórum. Há uma
obstrução,  o  PT  está  obstruindo  e  não  permite  que  votemos  os  projetos.  (-
Manifestação nas galerias.) Chame o seu chefe para falar por você, fale com ele para
vir, fale com o seu chefe do PT para vir. Vá para o seu gabinete trabalhar, jovem,
todos eles são trabalhadores, vá para o seu gabinete do PT trabalhar. (- Manifestação
nas galerias.)

Presidente, eu peço que seja garantida a minha palavra.
O servidor de gabinete impede a fala do deputado. Peço a garantia do meu tempo.
O presidente (deputado Ivair Nogueira) - Peço a compreensão nas galerias para

que o deputado João Leite possa concluir seu pronunciamento.
Deputado João Leite,  V. Exa. está com a palavra. Pedimos a compreensão nas

galerias. O deputado João Leite já está no final de seu pronunciamento e precisa
concluí-lo. Com a palavra, o deputado João Leite.

A presidência reitera o pedido de compreensão nas galerias e pede ao deputado
João Leite que conclua seu pronunciamento.

O deputado João Leite* - Sr. Presidente, peço que seja devolvido o meu tempo,
retirado por um servidor de gabinete da Assembleia.

Muito  obrigado,  Sr.  Presidente.  Eu  dizia  que  estamos  aqui  permanentemente
querendo votar os projetos, votar o aumento dos servidores, mas, lamentavelmente, o
PT  acha  que  já  está  governando.  Criaram  uma tal  de  comissão  de  transição,  e
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nenhum deputado mais vota nada porque tudo tem de ser levado para uma comissão
de transição, que ninguém sabe quem é. Dizem que nada precisa ser votado este
ano, que não precisa ser votado o aumento dos servidores. O PT é contra o aumento
dos  servidores.  Estamos  aqui,  eu  estou  aqui,  todos  os  dias,  para  votar.  Estou
presente todos os dias.

Sr. Presidente, volto a solicitar a palavra. (- Manifestação nas galerias.)
O  presidente  -  Reiteramos,  mais  uma  vez,  nosso  pedido  de  compreensão  na

galeria. O deputado João Leite já está no final de seu pronunciamento. Precisamos
dar prosseguimento aos trabalhos desta Casa.

Com a palavra, o deputado João Leite.
O deputado João Leite* - Dizia, Sr. Presidente, que estou aqui todos os dias e à

noite, aguardando para votarmos. Mas nada disso adianta se agora, no Estado, tem...
Eu dizia que, durante o dia e à noite, estou aqui para votar. Criaram uma tal de

comissão de transição.  Nunca havia  ouvido falar  que uma comissão de transição
mandasse em alguma coisa, deputado Carlos Mosconi. Noutro dia estávamos numa
comissão, e os deputados votavam encaminhamentos para a comissão de transição,
que faria definições. Naquela oportunidade eu disse: “espera aí, sou contra isso. O
que é essa comissão de transição?”. Essa comissão disse que vai haver aumento
para  os  servidores?  Comissão  de  transição?  Quem  foi  escolhido  pelo  povo  é  a
Assembleia Legislativa. Mas nesta Casa não se faz mais nada. Há uma comissão de
transição, em algum lugar do Planeta, que vai decidir se a Assembleia vai votar. E
não adianta vir aqui falar sobre a base do governo.

Não existe mais base de governo. Vários deputados já estão com o PT. Eles não
vão dar quórum aqui enquanto alguém do PT não mandar. Eles gostam de ir para a
imprensa e dizer: “A base do governo não está dando quórum”. A base de governo
agora é do PT, porque vários deputados já estão apoiando o próximo governo e estão
debaixo da liderança do próximo governo. Por isso ...

O presidente - Peço ao deputado João Leite que conclua seu pronunciamento.
O deputado João Leite* - Sr. Presidente, solicito mais 1 minuto. Estava dizendo que

não adianta vir falar...
O presidente - Deputado João Leite, meu pedido é só para que não haja prejuízo ao

próximo orador.
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O deputado João Leite* - Sr. Presidente, como é que um deputado não pode falar?
Aqui é democracia. Ora, Sr. Presidente, eu não aceito a interrupção. Quero ter meu
tempo e minha palavra. Sou interrompido a todo o momento.

- Manifestação das galerias.
Você não me tira daqui, me tire no voto, mas gritando não me tira. Ela ficou o tempo

todo gritando.
O presidente - Deputado João Leite, V. Exa. disporá de 1 minuto para concluir seu

pronunciamento.
- Manifestação das galerias.
O deputado João Leite*  -  Conte comigo, que terá meu voto. Assim que é bom,

conversando.
Não adianta falar de base de governo. Ela não existe mais. O PT tem de colocar a

base dele, que ele trouxe agora, para que possa votar, caso contrário vamos dizer: “O
PT não quer dar aumento para vocês”. Cadê os petistas para votar? Vamos votar, e
não  tem  pauta  mínima.  Há  pauta  da  Assembleia  Legislativa.  Juntem  o  PT  e  os
deputados que o PT já pegou para o próximo governo, que vão apoiar o governo dele.
Estaremos vigilantes na oposição, acompanhando, para que tudo vá bem no Estado
de Minas Gerais.

Vou encerrar, mas eu queria pedir que mostrassem o “pibinho” do governo do PT.
Está aqui,  no jornal  O globo, o  “pibinho” do PT. O ano de 2015 será de grandes
desafios.  Estaremos aqui.  Imaginem, o  PT prometia  aumento  para  os  servidores,
agora, não dá quórum para aumentarmos o salário deles. O PT não dá quórum para
votarmos. É lamentável o que está acontecendo. No próximo ano, estaremos aqui
acompanhando as promessas do Sr. Pimentel, como o aumento dos servidores. Ele
prometeu  13  mil  novos  policiais  nas  ruas  e  prometeu  o  piso  nacional  para  os
professores. Vamos acompanhar isso. Estarei nesta tribuna vigilante.

O projeto para o aumento dos servidores está aqui. Cadê o PT e sua nova base
para votarmos os projetos? Há uma pauta inteira para ser  votada.  Estamos aqui.
Aguardamos o PT e sua nova base para votarmos os projetos. Cadê o PT e a nova
base do PT, Sr. Presidente? Muito obrigado.

* - 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.

Questões de Ordem
O deputado Ulysses  Gomes  -  Gostaria  de  pedir  o  encerramento,  de  plano,  da

reunião.
O deputado João Leite - Peço a recomposição,  Sr.  Presidente. É o PT pedindo

encerramento. Vejam isso! Eu peço a recomposição.
O presidente -  A presidência solicita  ao  secretário  que proceda à chamada dos

deputados para a recomposição de quórum.
O secretário (deputado Célio Moreira) - (- Faz a chamada.)
O presidente (deputado Dinis Pinheiro) - Responderam à chamada 30 deputados.

Portanto, há quórum para a continuação dos trabalhos.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A presidência, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno, determina a
anexação das seguintes Propostas de Ação Legislativa, por guardarem semelhança
entre si: nº 2.108/2014 a nº 2.112/2014; e nºs 2.125 e 2.127/2014 a nº 2.124/2014.

Mesa da Assembleia, 2 de dezembro de 2014.
Dinis Pinheiro, presidente.
- Vêm à Mesa:

ACORDO DE LÍDERES
Exmo. Sr. Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais:
A totalidade dos líderes com assento nesta Casa acordam seja prorrogado até o dia

9/12/2014 o prazo para recebimento de emendas ao Projeto de Lei n° 5.496/2014, do
governador  do  Estado,  que  dispõe  sobre  a  revisão do  Plano  Plurianual  de  Ação
Governamental - PPAG - 2012-2015 para o exercício 2015, e ao Projeto de Lei n°
5.497/2014, do governador do Estado, que estima as receitas e fixa as despesas do
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Orçamento  Fiscal  do  Estado  e  do  orçamento  de  investimento  das  empresas
controladas pelo Estado para o exercício de 2015.

Sala das Reuniões, 2 de dezembro de 2014.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A presidência acolhe o acordo e determina o seu cumprimento.
Mesa da Assembleia, 2 de dezembro de 2014.
Dinis Pinheiro, presidente.

Designação de Comissões
O presidente - A presidência vai designar os membros da Comissão Especial para

Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº 70/2014. Pelo Bloco
Transparência  e  Resultado  -  BTR:  efetivos  -  deputados  Antônio  Carlos  Arantes e
Dalmo Ribeiro Silva; suplentes - deputados Duarte Bechir e Bonifácio Mourão; pelo
Bloco Avança Minas -  BAM:  efetivos -  deputados Agostinho Patrus Filho e Inácio
Franco; suplentes - deputados Wander Borges e Carlos Pimenta; pelo Bloco Minas
sem Censura - BMSC: efetivo - deputado Durval Ângelo; suplente - deputado Rogério
Correia. Designo. Às Comissões.

Comunicação da Presidência
A presidência informa ao Plenário que foram aprovados, nos termos da Decisão

Normativa  da  Presidência  nº  9,  os  Requerimentos  nºs  9.063  a  9.070/2014,  da
Comissão de Segurança Pública, 9.071/2014, da Comissão de Educação, 9.072 a
9.079 e 9.100/2014, da Comissão de Assuntos Municipais, e 9.081 a 9.089/2014, da
Comissão de Direitos Humanos.  Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento
Interno.

Leitura de Comunicações
- A seguir,  o presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta reunião pelas Comissões de Educação - aprovação, na 14ª Reunião Ordinária,
em  19/11/2014,  do  Projeto  de  Lei  nº  5.417/2014,  do  deputado  Bosco,  e  dos
Requerimentos nºs 8.935 e 8.938/2014, do deputado Dalmo Ribeiro Silva;

de Segurança Pública - aprovação, na 33ª Reunião Ordinária, em 25/11/2014, do
Projeto de Lei nº 5.395/2014, do deputado Tenente Lúcio, e dos Requerimentos nºs
8.928/2014, do deputado Anselmo José Domingos, 8.933, 8.966, 8.986 a 8.996, 8.998
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a  9.001,  9.004,  9.006  e  9.007/2014,  do  deputado  Cabo  Júlio,  e  8.934/2014,  do
deputado Sargento Rodrigues;

de Administração Pública - aprovação, na 11ª Reunião Ordinária, em 25/11/2014,
dos Requerimentos nºs  8.927/2014, do deputado Dinis  Pinheiro,  e 9.002/2014, do
deputado Dalmo Ribeiro Silva;

de  Saúde  -  aprovação,  na  25ª  Reunião  Ordinária,  em  26/11/2014,  dos
Requerimentos  nºs  8.936/2014,  do  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  e  9.023  e
9.026/2014, da Cipe São Francisco;

de  Transporte  (2)  -  aprovação,  na  11ª  Reunião  Ordinária,  em  18/11/2014,  dos
Projetos de Lei nºs 4.109/2013, do deputado Fabiano Tolentino, com a Emenda nº 1,
4.291/2013,  do  deputado  Gustavo  Corrêa,  com  a  Emenda  nº  1,  4.865/2014,  do
deputado Duilio de Castro, com a Emenda nº 1, e 5.167/2014, do deputado Sávio
Souza  Cruz,  e  dos  Requerimentos  nºs  8.458/2014,  do  deputado  Duarte  Bechir,
8.463/2014,  do  deputado  Celinho  do  Sinttrocel,  8.572/2014,  do  deputado  Bosco,
8.573/2014, da deputada Liza Prado, e 8.937/2014, do deputado Dalmo Ribeiro Silva;
e  aprovação,  na  12ª  Reunião  Ordinária,  em  25/11/2014,  dos  Requerimentos  nºs
9.021, 9.025, 9.027 e 9.029/2014, da Cipe São Francisco;

de Prevenção e Combate às Drogas - aprovação, na 18ª Reunião Ordinária, em
26/11/2014,  dos  Projetos  de  Lei  nºs  4.800/2013,  do  deputado  Cabo  Júlio,  e
5.444/2014, da deputada Rosângela Reis;

de Política Agropecuária - aprovação, na 10ª Reunião Ordinária,  em 26/11/2014,
dos Projetos de Lei nºs 4.991/2014, do deputado Dinis Pinheiro, com a Emenda nº 1,
5.344/2014,  do  deputado  Inácio  Franco,  5.371  e  5.372/2014,  do  deputado  Ivair
Nogueira, e 5.425/2014, do deputado Gustavo Corrêa;

de Meio Ambiente - aprovação, na 6ª Reunião Extraordinária, em 27/11/2014, do
Projeto de Lei nº 5.458/2014, do deputado Bosco, e do Requerimento nº 9.024/2014,
da Cipe São Francisco; e

de Participação Popular - rejeição, na 7ª Reunião Extraordinária, em 2/12/2014, das
Propostas  de  Ação  Legislativa  nºs  2.072,  2.082,  2.084,  2.088,  2.089  e  2.101  a
2.103/2014  e  aprovação,  na  forma de  requerimentos  apresentados:  2.039,  2.040,
2.041, 2.047, 2.055, 2.060, 2.064, 2.066, 2.074, 2.078, 2.080, 2.083, 2.090, 2.091,
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2.093,  2.094,  2.096, 2.097,  2.100,  2.106,  2.107, 2.111, 2.113, 2.115,  2.117,  2.120,
2.121,  2.123,  2.126,  2.131,  2.157,  2.160  a  2.167  e  2.171  a  2.174/2014  (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, o Requerimento Ordinário nº 34/2014, do deputado
Adalclever  Lopes,  em  que  solicita  a  retirada  de  tramitação  dos  Projetos  de  Lei
Complementar nºs 14/2011 e 46/2013 e dos Projetos de Lei nºs 2.294 e 2.519/2011 e
3.183 e 3.435/2012, e o Requerimento Ordinário nº 45/2014, do deputado Leonardo
Moreira,  em que solicita a retirada de tramitação do Projeto de Lei nº  4.913/2014
(Arquivem-se os projetos.).

Palavras do Presidente
A presidência informa ao Plenário que, com a retirada de tramitação do Projeto de

Lei nº 3.435/2012, do deputado Adalclever Lopes, o Projeto de Lei nº 3.436/2012, do
deputado Délio  Malheiros, passa a tramitar,  nos termos da Decisão Normativa da
Presidência nº 12. Assim sendo, a presidência, nos termos do art. 188, c/c o art. 102,
do Regimento Interno, encaminha o Projeto de Lei nº 3.436/2012 às Comissões de
Justiça e de Meio Ambiente, para parecer.

2ª Fase
O presidente - Esgotada a matéria destinada a esta fase, a presidência passa à 2ª

Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação da matéria constante na pauta.
Suspensão da Reunião

O presidente - A presidência verifica, de plano, que não há quórum para votação e,
nos termos do § 4º do art. 249 do Regimento Interno, vai suspender a reunião por 40
minutos para que se configure o quórum para votação. Estão suspensos os nossos
trabalhos.

Reabertura da Reunião
O presidente (deputado Célio Moreira) - Estão reabertos os nossos trabalhos.

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
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deputados para as extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 3, às
9 e às 20 horas, nos termos dos editais 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 65ª REUNIÃO ESPECIAL DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª
LEGISLATURA, EM 28/11/2014

Presidência do Deputado Adelmo Carneiro Leão
Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da Reunião - Composição

da  Mesa  -  Registro  de  Presença  -  Execução  do  Hino  Nacional  -  Palavras  da
Deputada  Maria  Tereza Lara  -  Palavras  do  Deputado Paulo  Lamac  -  Entrega de
Placas - Palavras da Sra. Diva Moreira - Palavras da Makota Célia Gonçalves Souza -
Palavras da Sra.  Sandra  Maria  da Silva -  Palavras do  Presidente  -  Apresentação
Musical - Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento
- Comparecem os deputados e a deputada:
Adelmo Carneiro Leão - Maria Tereza Lara - Paulo Lamac.

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  Paulo  Lamac,  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 comemorar o Dia Estadual da Consciência
Negra.

Composição da Mesa
O locutor  -  Convidamos  a  tomar  assento  à Mesa  os  Exmos.  Srs.  Clever  Alves

Machado, coordenador da Coordenadoria Especial de Políticas Pró-Igualdade Racial
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do Estado de Minas Gerais - Cepir-MG; e Deusdete Januário Gonçalves, cônsul de
Moçambique no Brasil; as Exmas. Sras. promotora de justiça Nívia Mônica da Silva,
coordenadora do Centro de Apoio Operacional  de Direitos Humanos do Ministério
Público  de  Minas  Gerais;  Rosângela  da  Silva,  coordenadora  municipal  da
Coordenadoria de Promoção da Igualdade Racial de Belo Horizonte - Cpir; e Sandra
Maria da Silva, presidente da Federação das Comunidades Quilombolas do Estado
de Minas Gerais - N'Golo; o Exmo. Sr. Ronaldo Antônio Pereira da Silva, presidente
do Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial - Conepir-MG; a Exma. Sra.
Ângela Maria da Silva Gomes, conselheira de notório saber do Conselho Nacional de
Promoção da Igualdade Racial - Cnpir - e representante da Organização Omokorins
do Ilê de Oxaguian e do Movimento Negro Unificado - MNU; e a Exma. Sra. deputada
Maria Tereza Lara e o Exmo. Sr. deputado Paulo Lamac, coautores do requerimento
que deu origem a esta solenidade.

Registro de Presença
O  locutor  -  Gostaríamos  de  registrar  a  presença  dos  Exmos.  Srs.  e  Sras.

representantes  das  seguintes  entidades  ligadas  à  temática  desta  solenidade:
Movimento Negro de Belo Horizonte, Betim, Caratinga, Contagem, Divinópolis, Dom
Cavati, Fervedouro, Inhapim, e Jacuí; e Movimento Negro Regional do Vale do Aço,
Nova Lima, Tarumirim e Vargem Alegre. Também registramos a presença, dos Exmos.
Srs. Carlos Calazans, assessor da Petrobras, ex-delegado do Ministério do Trabalho
de Minas Gerais; e Pe. José de Fátima Rosa, assessor diocesano da Pastoral Afro-
Brasileira, de Caratinga; da Exma. Sra.  Juliane Quintino Teixeira, coordenadora do
Grupo São Benedito Afro-Brasileiro da Região Movimento Negro Vale do Aço; e dos
Exmos. Srs. Arcanjo Pimenta, presidente do PMDB Afro de Minas Gerais; e Ronan
Nunes, representante da Secretaria de Cultura de Bom Despacho.

Registramos, ainda, a mensagem que nos foi enviada pelo Exmo. Sr. senador Aécio
Neves, através da qual S. Exa. cumprimenta os deputados Maria Tereza Lara, André
Quintão  e  Paulo  Lamac,  coautores  do  requerimento  que  deu  origem  a  esta
homenagem.

Informamos que o Sr.  Jaime Aronis,  diretor  executivo da Federação Israelita  do
Estado de Minas Gerais, e a Exma Sra. Luiza Helena de Bairros, ministra de Estado
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chefe da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da
República estão ausentes em razão de compromissos cujos horários conflitam com o
deste.

Execução do Hino Nacional
O locutor - Convidamos os presentes a apreciar o Hino Nacional acompanhado pelo

vídeo que será apresentado.
- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Palavras da Deputada Maria Tereza Lara
Cumprimento  o  deputado  Adelmo  Carneiro  Leão  -  em  vez  de  tratá-lo  de

excelentíssimo senhor, prefiro chamá-lo de companheiro. O deputado Adelmo está
indo  para  a  Câmara  Federal,  o  que,  para  nós,  é  uma  honra  muito  grande.  Já
estivemos em outros momentos nesta mesma homenagem nesta Casa, e o deputado
Adelmo também tem o compromisso com a defesa da igualdade racial e contra o
preconceito. Ficamos muito felizes em tê-lo na Câmara dos Deputados no ano que
vem.  Cumprimento  o  deputado  Paulo  Lamac,  nosso  companheiro  e  atual
coordenador da Frente Parlamentar da Igualdade Racial. A Tânia, sua assessora, é
uma  das  coordenadoras  deste  evento.  Quero  saudá-lo  e  parabenizá-lo  também.
Quero saudar toda a Mesa, o Clever, representante da Sedese; o Deusdete Januário,
cônsul de Moçambique no Brasil - estamos muito honrados com sua presença; e a
Dra.  Nívia,  promotora comprometida com essa causa.  Os movimentos sociais  me
informaram hoje que a Dra. Nívia nos capacita a conseguir que usemos a lei para
garantir nossos direitos. Seu trabalho é realmente reconhecido, ela é muito presente
nesta Casa. Cumprimento a Rosângela, coordenadora municipal da Coordenadoria
de Promoção da Igualdade Racial de Belo Horizonte. Sabemos que tudo acontece no
município, por isso é importante a coordenadoria da prefeitura, e sua presença aqui é
fundamental.  Temos  de  unir  as  três  esferas  de  poder.  Cumprimento  a  Sandra,
presidente da Federação das Comunidades Quilombolas de Minas. É importantíssimo
um movimento organizado para garantir os direitos quilombolas, que, historicamente,
foram  desrespeitados  neste  país.  Agora  estão  movimentando-se  ainda  mais  e
conquistando  alguns  direitos,  mas  há  muito  mais  por  conseguir.  Cumprimento  o
Ronaldo, presidente do Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial. Junto
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com o Clever,  está há muito tempo nessa batalha no Estado de Minas Gerais.  O
Estado também está presente, e é importante essa esfera de poder.

Cumprimento todos os homenageados presentes. Antes, aproveito para justificar a
ausência do deputado André Quintão, cuja assessora Cacá está aqui conosco e foi
uma das coordenadoras deste evento. Dedicou a vida mesmo à causa, tendo sido
também prefeita de Araçuaí.

Ele pediu que justificássemos sua ausência. Neste momento, como presidente da
Comissão de Participação Popular, está discutindo os impactos das mineradoras na
cidade de Santana do Riacho. Nesta Casa são muitas as frentes de trabalho, então
nos somamos e nos dividimos para nos multiplicarmos. Por isso o deputado André,
presidente  da  Comissão  de  Participação  Popular,  muito  atuante  na  defesa  dos
direitos e contra qualquer tipo de preconceito, não está presente. Também o deputado
Durval Ângelo, presidente da Comissão de Direitos Humanos, representado aqui pelo
Edmar, seu assessor,  que nos ajudou muito na coordenação deste evento, está a
serviço  da  Casa  em  outra  atividade.  Desde  já  quero  agradecer  a  todos  esses
coordenadores. Já mencionei os assessores dos parlamentares, a Cândida, a Cacá,
a Tânia, o Edmar, a Patrícia, assessora do Adelmo.

A luta pela liberdade dos negros e negras jamais cessou. Dos tempos de Zumbi dos
Palmares  até  nossos  dias,  encontramos  homens  e  mulheres  que  lutam  pela
liberdade, que fazem do Dia da Consciência Negra uma data de reflexão. Portanto,
essa luta é antiga, não é de hoje. Nelson Mandela, que é referência para nós, dizia
que ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da sua pele, por sua origem, por
sua religião ou por  qualquer  outro tipo de preconceito. Para odiarem, as  pessoas
precisam  aprender  e,  se  podem  aprender  a  odiar,  por  que  também  não  podem
aprender  a  amar?  Então,  é isso  que temos de fazer:  aprender  e ajudar  a nossa
sociedade, sobretudo os jovens e as crianças, a acabar com os preconceitos ainda
tão  introjetados  em  nossa  mente,  em nossa  consciência,  para  construirmos  uma
sociedade mais igual, mais fraterna.

Hoje queremos lembrar essa luta. Em nosso país, nos governos de Dilma e Lula, o
negro ganhou voz. Isso é fato. Não estamos aqui fazendo luta partidária, mas é uma
realidade.  Os  negros  conquistaram  espaço  no  mercado  de  trabalho;  nas
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universidades, pelas cotas; com a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade
Racial - Seppir -; com o estabelecimento do Estatuto da Igualdade Racial, mas ainda
há um grande abismo que separa as  oportunidades para brancos e para negros.
Portanto, a luta tem de continuar. Vimos que a presidenta reeleita Dilma Rousseff
defende o fortalecimento dessas políticas de igualdade racial e tem pontuado muito
para lutarmos. Ela se compromete com o fim do morticínio de jovens, sobretudo dos
negros e de mulheres, e uma de suas políticas públicas nesse sentido é o plano para
a juventude do governo federal.

O governo do Estado, por meio da coordenadoria - estão aí o Clever e o Ronaldo -
e  com  esses  homens  comprometidos,  tem  lutado  para  que  possamos  vencer  a
desigualdade  racial.  Quero  lembrar  Betim,  onde  a  Ofélia  foi  coordenadora  da
igualdade racial  da prefeitura,  na época em que minha irmã Maria do Carmo era
prefeita e lutou arduamente em consonância com as esferas do poder. Atualmente, de
Belo Horizonte, já mencionamos a Rosângela, pois queremos cumprimentar todas as
pessoas que, nos municípios, têm lutado por essa causa.

Na Assembleia de Minas, tive a honra de apresentar, em 2006, um requerimento
para que criássemos a Frente Parlamentar pela Promoção da Igualdade Racial, fruto
de uma longa história. Ela só foi possível porque vocês participaram, os movimentos,
o Fórum de Mulheres Negras, o conselho estadual e tantos outros. Fui coordenadora
dos debates sobre o Estatuto da Igualdade Racial aqui em Minas Gerais, e agora o
deputado Paulo Lamac continua esse trabalho, pois também é comprometido.

Também gostaria de parabenizar todos os homenageados. Permitam-me lembrar
alguns que conhecemos mais de perto, embora todos sejam merecedores, como os
componentes da Mesa que já mencionamos. Quero lembrar, na cidade onde moro, a
Betim Cor Brasil, cujos companheiros ainda estão chegando por causa da chuva. Não
vamos reclamar da chuva, pois quero agradecer a vocês que a trouxeram para nós.
Chuva é benção, é ela que fará nascer a semente, e não só a semente física dos
frutos, mas a semente da fraternidade e da convivência. Chuva é sinal de plantio e
colheita,  por  isso estamos felizes pela chuva que está regando este momento de
convivência.

Quero lembrar o Movimento Unificado Negro de Divinópolis - Mundi -, que aprendi a
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respeitar, a conhecer, cujo presidente é o Geraldo Cubu, aqui presente. Parabenizo
toda a equipe, que trabalha com capoeira - sou apaixonada por capoeira, cultura que
faz o jovem ter um sentido na vida e não ir para outros caminhos como a violência -,
informática, projetos de moda, televisão, bateria e tantos outros.

Gostaria de homenagear a todos. Está aqui o Marquinhos, historiador e professor
da  UFMG.  Vejam  a  força,  a  rede  que  temos  de  aproveitar.  São  os  movimentos
sociais, a universidade, o poder público, o Legislativo, o Executivo, e cada um e cada
uma que está nessa luta. Lembrando do Mundi, lembro da Prof. Maria Cristina dos
Santos,  que  defendeu  uma  tese  de  mestrado  sobre  a  implementação  da  Lei  nº
10.639, de 2003, e sobre o Ideb. Essa lei foi sancionada em 2003 e torna obrigatório
o  ensino  da  história  e  cultura  afro-brasileira  e  africana  nas  escolas  públicas  e
privadas. É um grande desafio.  Temos a lei,  que ainda não está sendo cumprida.
Cleide Hilda, queremos lembrar da sua luta também, e de todos os companheiros e
companheiras.

Por fim, quero agradecer a todos os que nos apoiaram e confiaram em nós. Não fui
reeleita, despeço-me deste Parlamento no dia 31 de janeiro, mas não me despeço
das lutas. A luta continua, podem contar comigo na luta contra a exclusão, contra todo
tipo  de  preconceito  e  violência,  contra  o  racismo e  na  defesa da  vida  de  todos,
sobretudo das mulheres, dos jovens e dos negros. Estou emocionada porque vocês
são muito carinhosos. Muito obrigada pela acolhida, pelo carinho, mas a nossa vida
continua,  a luta continua,  estaremos juntos  nessa batalha.  Muito obrigada.  Que o
Deus que nos mandou a chuva continue abençoando a nossa luta, que o nosso Brasil
seja  cada  vez  mais  um  país  em  que  possamos  ter  homens  e  mulheres  juntos,
construindo  a  sociedade  que  tanto  defendemos,  sem  preconceito  e  onde  haja
oportunidade para todos e para todas. Muito obrigada.

Palavras do Deputado Paulo Lamac
Boa noite. Exmo. Sr. Deputado Adelmo Carneiro Leão, meu amigo, nosso grande

colega  e,  a  partir  do  próximo  ano,  deputado  federal,  o  que  muito  nos  honra,
representando  nesta  noite  o  deputado  Dinis  Pinheiro,  presidente  da  Assembleia
Legislativa  de  Minas  Gerais;  cara  colega,  amiga,  companheira,  deputada  Maria
Tereza  Lara,  coautora  do  requerimento  que  deu  origem  a  esta  homenagem;  Sr.
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Clever  Alves  Machado,  coordenador  da  Coordenadoria  Especial  de  Políticas  Pró-
Igualdade Racial da Secretaria de Desenvolvimento Social de Minas Gerais, que foi
meu colega do Conselho Municipal de Educação - já se vão uns 10 anos, o tempo
passa,  mas a luta  certamente  continua;  Exmo.  Sr.  Deusdete Januário  Gonçalves,
cônsul  de Moçambique no Brasil,  a quem agradecemos a honra da presença -  o
cônsul  vem trazendo importantes  investimentos para o Estado de Minas Gerais  e
levando  empresas  mineiras  a  desenvolver  negócios  em  nosso  país  irmão  de
Moçambique -; Exma. Sra. Nívia Mônica da Silva, promotora de justiça coordenadora
do  CAO  de  Direitos  Humanos  do  Ministério  Público  de  Minas  Gerais,  pessoa
extremamente atuante na defesa dos movimentos sociais, dos direitos das pessoas, a
quem também agradecemos muito a presença e a atuação, sempre ativa e sempre
altiva;  Sra.  Rosângela  da  Silva,  coordenadora  municipal  da  Coordenadoria  de
Promoção da Igualdade Racial de Belo Horizonte, a quem também agradecemos a
presença; Sra. Sandra Maria da Silva, presidente da Federação das Comunidades
Quilombolas do Estado de Minas Gerais - é muita honra para nós recebê-las nesta
noite e compartilharmos esta Mesa de trabalhos; e Sr. Ronaldo Antônio Pereira da
Silva,  presidente  do  Conselho  Estadual  de  Promoção  da  Igualdade  Racial,  que
também muito nos honra com a presença, fundamental e indispensável nesta noite;
caros amigos e amigas presentes no Plenário da Assembleia Legislativa; mineiros e
mineiras que nos acompanham, ao vivo, pela TV Assembleia, em grande parte do
nosso  estado:  “Encontrei  minhas  origens.  Encontrei  velhas  origens,  em  livros,
arquivos.  Encontrei  em  malditos  objetos,  troncos  e  grilhetas.  Encontrei  minhas
origens  do  leste,  no  mar,  em  imundos  tumbeiros.  Encontrei,  em  doces  palavras,
cantos. Em furiosos tambores, ritos. Encontrei minhas origens na cor da minha pele,
nos  lanhos  de  minha  alma,  em  minha  gente  escura,  em  meus  heróis  altivos.
Encontrei-as enfim. Me encontrei”.

Não são palavras minhas, infelizmente. São palavras belíssimas, considero, de um
dos militantes que foi importante no momento, lá nos idos da década de 1970, século
passado ainda, momento em que não existia o Dia da Consciência Negra. E muito se
lutou, e alguns, em todos os estados deste país, levantaram-se. Vozes se levantaram.
Oliveira  Silveira,  que  compôs  esses  versos,  foi  um  dos  fundadores  do  Grupo
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Palmares,  no  Rio  Grande  do  Sul,  um  estado  que  encontrava  e  ainda  encontra
severas dificuldades na lida com as questões que envolvem o racismo.

Em 1971 fizeram um dos primeiros movimentos levantando a data 20 de novembro
em contraposição ao dia 13. Precisamos considerar a luta dos militantes originais da
década  de  1970  que,  depois  de  quase  uma  década,  ou  seja,  sete  anos  após,
conseguiram o reconhecimento do dia 20 de novembro como esta data tão importante
para uma população a que custou e ainda custa muito reconhecer que existe racismo
neste país. Encontrei as minhas origens também. Na minha breve saudação nesta
noite quero fazer esse reconhecimento. Quando cheguei a esta Casa, há quatro anos
-  sempre  que  chegamos  a  um  lugar  novo,  temos  de  entender  como  as  coisas
funcionam, onde fica o banheiro, etc., e sempre contar com o apoio das pessoas que
já transitam por ali,  que já o conhecem -, tive a oportunidade e o privilégio de ser
recebido  por  companheiros  valorosos.  Nos  meus  primeiros  dias  aqui,  uma
companheira me abordou na antessala do Plenário e me disse o seguinte: “Temos
uma  frente  que  trabalha  a  questão  da  consciência  negra  -  a  necessidade  de
avançarmos nessa problemática -  e os  desafios  que estão  colocados  na questão
racial no Brasil e gostaríamos que o senhor participasse desse trabalho”. Confesso
que aquilo foi um tremendo desafio para mim. Hoje agradeço à minha companheira
deputada  Maria  Tereza  Lara,  que  me acolheu  neste  Plenário  apresentando-me a
frente  parlamentar,  dando-me  oportunidade  de  desenvolver  o  trabalho  que  hoje,
quando caminhamos para o final desta legislatura, é motivo da nossa reunião nesta
noite. Muito obrigado, deputada Maria Tereza Lara, pelo privilégio que você, eterna
coordenadora dessa frente e uma pessoa com um papel absolutamente destacado e
fundamental, me concedeu. Certamente, sempre contaremos com o seu apoio, com a
sua luta. Muito obrigado.

Ser negro certamente é muito além do tom de pele. Um jeito de ser, de viver, de
entender a vida. Ter consciência de tudo isso nem sempre é um ato fácil e certamente
já foi muito mais difícil numa sociedade racista como a nossa, que nem sempre se
identifica assim. É muito difícil ser negro e assumir a negritude, mas temos alguns
elementos  importantes  que  precisam  ser  considerados.  Venho  de  uma  luta  na
educação, venho de um tempo em que se lutava pelo acesso à universidade neste
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país.  Às vezes parece difícil  falar,  especialmente com os mais  jovens.  Houve um
tempo neste  país  em que ter  acesso a um curso  superior  era um privilégio  para
poucos brasileiros. Apenas a minoria tinha condições de concluir o ensino médio, que
já era um número muito pequeno. Na grande maioria, eram brancos, que, além de
concluir o ensino médio, tinham acesso a uma educação que os possibilitava passar
pela peneira do vestibular. Naquele tempo não existia Enem, não existiam cotas, nem
cotas raciais, nem cotas para alunos de escolas públicas. Naquele tempo não existia
ProUni.

Naquele tempo, dizia-se que existia o Programa de Crédito Educativo, conhecido
hoje como Fies, era como cabeça de bacalhau, pois se ouvia dizer que alguém havia
conseguido, mas o acesso era difícil demais.

Naquele tempo batalhávamos muito pelo acesso ao ensino superior. Nessa luta, o
movimento  negro  se  destacava.  Tive  oportunidade  de  realizar  debates
interessantíssimos com militantes como Frei David, que defendia as cotas raciais e
era uma figura histórica e determinante na conquista das cotas e na luta pelas ações
afirmativas neste país. Naquele momento, quando se começou a discutir alto sobre
declaração racial, percebíamos que o percentual de pessoas que se autodeclaravam
negras era bastante menor do que o identificado pelo censo brasileiro, que já era
questionado  por  apresentar  um  número  reduzido,  pois,  sempre  que  podiam,  as
pessoas tinham a tendência de negar. Estamos falando sobre décadas atrás, ou seja,
de uma realidade que vem sendo alterada.

Um elemento que me parece ser bastante interessante, acerca do qual precisamos
ponderar, veio no último Enem. No Enem as pessoas continuam se autodeclarando.
No Estado do Rio Grande do Sul,  que tem notadamente um percentual de negros
inferior  a outros  estados brasileiros,  o percentual  de candidatos ao Enem que se
autodeclararam negros ou pardos foi  bastante superior  ao identificado pelo censo
brasileiro. No Estado do Piauí, esse percentual está na ordem de 16% a 18%, mas
80% dos candidatos se autodeclararam.

Isso é lógico, pois os movimentos conquistaram espaço e respeito e retomaram um
lugar, que não é favor nenhum. Às vezes as pessoas confundem medidas afirmativas
com favores. Não há favor. Estamos pondo as coisas em seu lugar. Nosso país tem
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feito isso em vários aspectos. Estamos pondo as coisas em seus lugares, mas, para
isso, é preciso que consideremos o processo de injustiça histórica perpetuado por
mais de 500 anos. Há uma dívida. Para que possamos falar em verdadeira igualdade,
precisamos tratar a justiça como já foi descrita há muitos séculos por Aristóteles. Não
é justo tratarmos as pessoas que têm acesso a recursos desiguais como pessoas
iguais. Essa seria a verdadeira injustiça.

Acredito nessa caminhada e nessa luta e não tenho dúvida de que contaremos com
o empenho desses movimentos, das pessoas e de todos os que cultivam, guardam e
lutam por esses valores. Não há dúvida de que esse valor precisa ser guardado e
mostrado. Ele não tem de ser guardado em uma caixa, para ficar escondido. Toda
essa beleza da multiplicidade da nossa cultura,  em que os negros têm um papel
fundamental, precisa ser mostrada, ser objeto de orgulho e ser objeto realmente da
compreensão de toda a sociedade brasileira, pois é nosso patrimônio, de cada um e
de  cada uma,  dos  brasileiros  e  das  brasileiras.  Os  perfis  distintos,  fundadores  e
fundamentais, deram origem ao que somos, brasileiros.

Essa luta e esse dia são importantes demais e são marca e símbolo. Na pessoa
das nossas autoridades à Mesa e de cada uma e cada um dos presentes, gostaria de
fortalecer  essa  luta  e  essa  caminhada.  Temos  convicção  de  que  esta  Casa,  na
próxima legislatura, aprofundará as discussões, aprofundará ainda mais os debates
acerca  da  temática.  Nossa  expectativa  é  podermos  contribuir  cada  vez  mais  no
acúmulo e no esclarecimento da nossa população.

Agradeço muito a presença de todos. Um abraço especial para a deputada Maria
Tereza Lara, minha companheira que continua firme conosco, certamente. Um abraço
e muito boa noite.

Entrega de Placas
O locutor - Neste momento o deputado Adelmo Carneiro Leão, representando o

deputado Dinis Pinheiro, presidente da Assembleia Legislativa, fará entrega de placas
alusivas  a  esta  homenagem.  As  placas  a  serem  entregues  aos  homenageados
contêm os mesmos dizeres, a saber: “A Assembleia Legislativa do Estado de Minas
Gerais, celebrando o Dia Estadual da Consciência Negra, homenageia” - faz distinção
a cada um dos homenageados -  “que,  por  meio do seu trabalho,  promove ações
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afirmativas  de combate ao racismo e a outras formas de opressão,  com vistas  à
construção de uma sociedade mais justa e igualitária”.

O presidente - Quero convidar a deputada Maria Tereza Lara e o deputado Paulo
Lamac para, juntamente comigo, fazermos esta homenagem.

O locutor - Convidamos para receber a primeira placa a Coordenadoria Especial de
Políticas Pró-Igualdade Racial do Estado de Minas Gerais - Cepir-MG -, neste ato
representada pelo coordenador Clever Alves Machado.

- Procede-se à entrega da placa.
O  locutor  -  Convidamos  para  receber  a  placa  a  Coordenadoria  Municipal  de

Promoção  da  Igualdade  Racial  de  Belo  Horizonte  -  Cpir  -,  representada  pela
coordenadora Rosângela da Silva e sua equipe.

- Procede-se à entrega da placa.
O locutor - Convidamos a Federação das Comunidades Quilombolas do Estado de

Minas  Gerais  -  N'Golo  -,  representada  pela  presidente  Sandra  Maria  da  Silva.
Convidamos  também  para  participar  do  ato  Jésus,  Maria  das  Graças,  Tânia
Aparecida, Helenice e Maria.

- Procede-se à entrega da placa.
O locutor - Convidamos agora o representante do Conselho Estadual de Promoção

da  Igualdade  Racial  -  Conepir-MG  -,  Sr.  Ronaldo  Antônio  Pereira  da  Silva,
acompanhado pela Sandra Maria da Silva.

- Procede-se à entrega da placa.
O locutor - Convidamos para receber a próxima homenagem a presidente Maria

Elisabete Ferreira da Silva, presidente do Centro de Documentação Eloy Ferreira da
Silva - Cedefes -, e quem mais a estiver acompanhando.

- Procede-se à entrega da placa.
O  locutor  -  Convidamos  para  receber  a  próxima  homenagem  a  Makota  Célia

Gonçalves Souza, presidente do Centro Nacional de Africanidade e Resistência Afro-
Brasileira - Cenarab -, e quem mais a estiver acompanhando.

- Procede-se à entrega da placa.
O  locutor  -  Convidamos  para  receber  a  próxima  homenagem  José  Correia

Domingos, representante da Associação Cultural Afro-Brasileira Betim Cor Brasil, e
quem mais o estiver acompanhando.
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- Procede-se à entrega da placa.
O locutor - Para receber a homenagem, convidamos o Movimento Unificado Negro

de Divinópolis - Mundi -, representado pelo presidente Geraldo Francisco da Cunha e
por quem mais o estiver acompanhando.

- Procede-se à entrega da placa.
O locutor - Convidamos o Centro Cultural Tambolelê, representado por Acauã Rane

Pereira Lobato Silva e por quem mais o estiver acompanhando.
- Procede-se à entrega da placa.
O locutor - Convidamos Nívia Mônica da Silva, promotora de justiça, coordenadora

do Centro de Apoio Operacional de Direitos Humanos do Ministério Público de Minas
Gerais.

- Procede-se à entrega da placa.
O locutor - Convidamos para receber a próxima homenagem Cleide Hilda de Lima

Souza, presidente da Fundação Centro de Referência da Cultura Negra.
- Procede-se à entrega da placa.
O locutor - Convidamos a próxima homenageada, Diva Moreira, cientista política e

pesquisadora temática do racismo no Brasil.
- Procede-se à entrega da placa.
O locutor - Para a próxima homenagem, convidamos Dora Lúcia Alves, presidente

do Projeto Meninas de Dora e conselheira da Casa da África.
- Procede-se à entrega da placa.
O locutor - Para receber a próxima homenagem, convidamos Maria Ilma Ricardo,

presidente do Sindicato dos Domésticos da Região Metropolitana de Belo Horizonte.
- Procede-se à entrega da placa.
O locutor -  Para a próxima homenagem, convidamos Dóris do Samba,  cantora,

pesquisadora e educadora.
- Procede-se à entrega da placa.
O locutor - A próxima homenageada é Graça Sabóia, neste ato representada pelo

irmão José Sabóia dos Santos. Graça Sabóia é ex-coordenadora da Seppir-BH e do
Fórum Intergovernamental de Promoção da Igualdade Racial Regional Sudeste.

- Procede-se à entrega da placa.
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O locutor - Convidamos para receber também a homenagem a Sra. Betina Borges,
que  desenvolve  um  trabalho  relacionado  à  beleza  negra.  Esta  homenagem  é
extensiva à sua mãe, em memória, Eunice Borges Margarida, e a toda a equipe.

- Procede-se à entrega da placa.
O  locutor  -  Parabéns  a  todos  os  homenageados  e  a  todos  que  aqui  os

representaram.  Com  a  palavra,  para  seu  pronunciamento,  a  Sra.  Diva  Moreira,
cientista política e pesquisadora temática do racismo no Brasil, representando todos
os homenageados.

Palavras da Sra. Diva Moreira
Boa noite a todos. Quero cumprimentar a Mesa, na pessoa dos deputados Adelmo

Carneiro Leão e Paulo Lamac e da deputada Maria Tereza Lara. Todos se sintam
cumprimentados carinhosamente. Cumprimento todos aqui presentes, companheiros
e companheiras de luta, uns de uma luta mais recente, outros de uma longa jornada.
Quero dedicar esta homenagem às mulheres negras do nosso país, particularmente
àquelas  que  foram  vilipendiadas,  humilhadas  durante  o  período  da  campanha
eleitoral, consideradas como receptoras do Bolsa Família, mulheres que proliferam
irresponsavelmente  para  conseguir  o  apoio  do  programa.  Esta  homenagem  que
recebo vai para as mulheres negras, particularmente para uma mulher negra que, se
estivesse viva - minha mãe -, estaria no rol dessas mulheres vilipendiadas. Ela era
empregada doméstica e também uma mulher que procriou fora do matrimônio, como
várias outras mulheres negras que recebem o Bolsa Família, e que foram acusadas,
estigmatizadas durante a campanha eleitoral. Não há nada de mal que as nossas
famílias  sejam  chefiadas  por  mulheres,  sejam  matricêntricas.  A minha  foi,  e  deu
supercerto. Mesmo porque, vale a pena dizer, as famílias negras são tradicionalmente
famílias coletivas, o compromisso e a responsabilidade de educação das crianças é
de todo um conjunto, das avós, das tias, dos irmãos mais velhos, até dos vizinhos.
Então não há nenhum mal nisso. O mal que há é a inexistência de redes sociais de
apoio, a inexistência de políticas sociais.

Tenho a graça de ter  a idade que tenho;  nasci e cresci numa época em que a
escola  pública  funcionava  e  era  de  excelente  qualidade.  Fui  aluna  do  Colégio
Estadual de Minas Gerais, e, se no Brasil continuassem a existir escolas do padrão
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das escolas públicas do meu tempo, não haveria esse fenômeno tão enfatizado das
famílias  disfuncionais,  das  famílias  desorganizadas,  que  não  tomam  conta  das
crianças. Afinal a tarefa de educar as crianças é da coletividade, é da sociedade.
Neste  mundo  individualista  em que vivemos  é  que  ela  recaiu  sobretudo  sobre  o
indivíduo, ou seja, aquela mulher negra, aquela mãe, aquela progenitora.

Então estamos aqui, num momento de homenagem, num momento de festa, mas
eu pediria licença a vocês para falar de coisas que não são tão alegres e tão festivas.
Gosto muito de um poeta, Bertold Brecht, que diz num de seus poemas: vivemos
tempos difíceis, uma face sem ruga denota insensibilidade. Então a minha face anda
muito enrugada por causa dos tempos difíceis que estamos vivendo. Eu gostaria de
destacar a questão do genocídio da juventude negra. Não se pode descolar o que
acontece aqui do que acontece lá fora, nas vilas, nas favelas, nos aglomerados, nas
ruas.

Em fevereiro deste ano, no Rio de Janeiro, um jovem negro foi amarrado nu a um
poste. O poste simboliza para nós o pelourinho. Uma situação como essa nos remete
imediatamente ao mundo da escravização no Brasil. Ou seja, há algo extremamente
errado no nosso país,  de tal  maneira que,  mais de 110 anos após a abolição da
escravização, ainda há situações como essa. Temos a nossa juventude como alvo da
violência policial, e não estou vendo um cenário favorável diante de mim. Não lhes
direi  que  a  situação  está  boa,  porque  eu  estaria  sendo  falsa  comigo  mesma  e
certamente com vocês. Acho que essa violência contra a juventude negra faz parte,
integra  uma das  estratégias  de  redução da população.  Isso  é  mundial,  não está
acontecendo  somente  no  Brasil.  Essas  estratégias  estão  acontecendo  em  outras
partes do mundo. As guerras que vitimizam milhares e milhares pelo mundo afora
integram essas estratégias de redução da população. Ou seja, para quem manda no
mundo, há gente sobrando, há povos desnecessários. E a população negra no Brasil,
infelizmente,  do  ponto  de  vista  dos  grandes  estrategistas,  é  uma  população
desnecessária.

Aí  vemos  a  questão  do  narcotráfico.  O  narcotráfico  se  tornou  um  problema
epidêmico no nosso país. É claro que estou aqui como uma pessoa negra e não
quero passar a ideia, porque é falsa, de que a juventude negra está sendo morta
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porque está envolvida com o narcotráfico. Não se trata disso. Mas, veja só, não há
políticas  sociais  inclusivas.  Há  escolas  da  pior  qualidade,  que  não  seduzem  os
jovens, não seduzem as crianças.

As crianças e os jovens passam por ali, recebem o diploma e caem naquela vala
comum dos analfabetos funcionais. Diante desse quadro, que futuro este país nos
reserva? Hoje  o  ministro  da  Fazenda  revelou  os  dados  do  IBGE em relação  ao
crescimento  econômico.  Fiquei  assustada  com  o  número:  0,1%.  Segundo  ele,
felizmente o Brasil ainda não está em um quadro de recessão econômica. No Brasil
faltam políticas sociais inclusivas.

Vemos a ausência do Estado nas áreas onde a população negra mora, ou seja, nas
comunidades mais empobrecidas, nas periferias, nos morros, nas favelas. É nesses
locais que encontramos os percentuais mais elevados da população negra e é onde o
Estado está ausente ou faz aquela política pobre para os pobres. É aquela política em
que seus formuladores jamais estariam ali, naquela escola, naquele posto de saúde,
naquele centro cultural da periferia. Você não tem políticas sociais para valer com “p”
maiúsculo. Oxalá esteja errada. Depois que sair daqui, gostaria muito que vocês me
dissessem  que  estou  totalmente  enganada,  que  estão  vendo  um  tanto  de  luzes
efusivas. Não vemos nenhuma medida, nenhuma legislação, nenhuma política para
reduzir as desigualdades no nosso país. Uma coisa é a redução da pobreza, outra
coisa é a redução da desigualdade, que se agudiza cada vez mais.

São  políticas  sociais  que  nos  tornam  cidadãs  e  cidadãos.  Políticas  sociais  e
políticas  econômicas.  Ganhamos  as  eleições,  os  mercados  financeiros  ficaram
nervosos e ganharam o ministro da Fazenda, o Sr. Joaquim Levy, que é um lídimo
representante desses mercados.

Gostaria muito que todos nós assumíssemos, com muita determinação, com muita
preocupação,  essa  questão  de  como  salvar  a  nossa  juventude  negra,  a  nossa
criançada.  Para  salvarmos  a  nossa  juventude,  temos  de  começar  das  nossas
crianças. Recentemente comecei a trabalhar em um projeto e fiquei chocada com a
violência que as mulheres negras, que as gestantes, as parturientes, sofrem para ter
seus filhos. A chamada violência obstétrica. É muita violência para cima de nós, até
antes de a gente nascer.
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Então esse é o meu recado. Não poderia passar outra fala a vocês. Esta é a fala de
gente  que  tem  rugas,  pois,  caso  não  as  tivesse,  estaria  sendo  extremamente
insensível. Muito obrigada a todos e a todas.

O locutor - Com a palavra, para o seu pronunciamento, a Makota Célia Gonçalves
Souza,  coordenadora  do  Centro  Nacional  de  Africanidade  e  Resistência  Afro-
Brasileira - Cenarab -, representando os povos de matriz africana.

Palavras da Makota Célia Gonçalves Souza
Não conseguirei enxergá-los direito, pois terei de ler. Pagarei esse preço, pois ou

vejo, ou leio. Como terei de ler, depois verei vocês.
Exmo. Sr. deputado Paulo Lamac, coautor do requerimento que deu origem a esta

homenagem; Exma. Sra. deputada Maria Tereza Lara, coautora do requerimento que
deu  origem  a  esta  homenagem;  Exmo.  Sr.  deputado  Adelmo  Carneiro  Leão,
representando o deputado Dinis Pinheiro,  presidente da Assembleia Legislativa de
Minas Gerais; e meu companheiro deputado André Quintão, que gostaria de lembrar
e que não pôde estar presente devido a agendas externas, mas que também é um
dos autores desta homenagem; enfim, autores desses requerimentos, recebam os
nossos mais  sinceros parabéns e agradecimentos por  prestar esta homenagem a
toda  a  comunidade  negra,  por  ocasião  das  comemorações  da  Semana  da
Consciência Negra.

Meus  companheiros,  minhas  companheiras,  senhoras  e  senhores,  como  não
poderia deixar de ser, de acordo com o que reza a tradição de que faço parte, pois
sou uma mulher de matriz africana, gostaria de saudar a minha ancestralidade e o
que representam e encerram para mim as figuras de Njira, mercúrio do povo negro,
aquele que representa a comunicação, e de Nkosi, senhor das estradas e caminhos,
do progresso e das tecnologias, aqueles que nos antecedem em nossos desejos e
afins. Quando pensamos que estamos indo, eles já estão lá nos esperando; quando
pensamos que estamos, eles já estão.

Sou  Makota  Celinha  Gonçalves,  coordenadora  nacional  do  Centro  Nacional  de
Africanidade  e  Resistência  Afro-Brasileira  -  Cenarab  -,  entidade  do  movimento
brasileiro que existe desde 1991. Neste momento peço agô e bênção a todas e a
todos os meus mais velhos e também aos meus mais novos, para falar desta tribuna
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representando e tentando expressar o que pensamos como comunidades tradicionais
de matriz  africana.  Senhoras e senhores, sou uma mulher  negra oriunda de uma
família simples e pobre. Desde cedo aprendemos e convivemos com os princípios
básicos da solidariedade, da humildade, da gentileza e do respeito para com tudo e
todos que nos cercam. Talvez esse seja o início e a razão de tanta esperança por um
mundo melhor e mais justo. Sou a caçula de 15 irmãos. Desses, 10 ainda convivem
conosco. Meu pai, Aderval, alfaiate semianalfabeto, sempre foi um homem muito justo
e  honesto,  um  gentil  cavalheiro,  que,  desde  cedo,  primou por  nos  dar  carinho e
educação  esmerada.  Entre  todos  nós  irmãos,  fui  a  primeira  a  ir  para  uma
universidade, e ainda tenho irmãos e irmãs que não sabem escrever os seus nomes.

A educação de que falo é a educação da família. Junto com a musa inspiradora,
minha  mãe,  Deleuma,  lavadeira,  semianalfabeta,  eles  foram  os  pilares  de
sustentação  de  uma família  de  que  me  orgulho  muito.  Talvez  as  senhoras  e  os
senhores  estejam  pensando  por  que  iniciei  falando  da  minha  família,  talvez  se
perguntando o que tem a ver essa história com a homenagem proposta por V. Exas.,
ao  que  respondo  com  toda  tranquilidade:  só  somos  porque  outros  que  nos
antecederam foram e nos legaram esse espaço. Preciso me posicionar para saber de
onde falo,  pois  somos o somatório de  nossas histórias  pessoais  e coletivas.  Não
podemos falar de nossa história militante e a de nossas entidades se não falarmos de
nossas  famílias,  que  nos  sustentam  e  que  alimentam  nossa  subjetividade  e
espiritualidade enquanto  estamos  na  luta,  nas  estradas.  São  famílias  negras  que
passam  conosco  as  angústias  de  viver  em  um  país  preconceituoso,  racista  e
intolerante,  que nos sustentam quando nos faltam força,  alimentam de esperança
nossos ideais e esperam, com sabedoria e paciência, nossas chegadas e partidas
abruptas, o que só os que amam sabem fazer.

Ocupar esta tribuna nesta data tão cheia de simbologias e significados é uma honra
sem  tamanho,  pois  esta  Casa  é,  para  todos  nós,  amantes  da  democracia,  da
liberdade,  da justiça  e da  fraternidade,  o  espaço da participação popular  em que
deságuam as esperanças de todas as cidadãs e cidadãos mineiros por um Legislativo
que, de fato, represente nossos anseios e sonhos.

Senhoras e senhores, oxalá um dia não precisemos de um mês ou uma semana da
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consciência negra, mas todos os dias e meses do ano para celebração da existência
dessa  consciência.  Mesmo  sendo  iguais,  somos  também  diferentes,  graças  à
diversidade e à pluralidade de nossa formação. E que o fato de sermos diferentes não
mais signifique ausência de direitos.

Ainda estamos diante dessa realidade, meus senhores. Vivemos em um país rico
onde ainda existem milhões de miseráveis, onde ser rico ou pobre, branco ou preto
significa barreiras sociais  intransponíveis;  onde ter  essa ou aquela religião ou até
mesmo ser ateu significa ser discriminado diuturnamente por atos e ações de extrema
intolerância. Por isso, senhoras e senhores, ainda precisamos valorizar mecanismos
como esse, onde possamos abrir o diálogo e o debate com toda a sociedade, onde
possamos expor nossas ideias, nossas reivindicações e protestos contra o racismo, o
preconceito e a intolerância religiosa.

Aproveito para falar da importância de se instituir o feriado estadual do dia 20 de
novembro como sendo um ato de reparação contra mais de 50% dessa população.
Para  nós,  Sras.  Deputadas  e  Srs.  Deputados,  isso  não é  apenas um  sonho,  um
desejo, vemos como um ato de justiça que esta Casa pode fazer para conosco.

Fazemos parte de um segmento da sociedade de mais da metade da população
brasileira que ainda precisa sair às ruas para pedir que não matem nossos homens,
nossos filhos, que nos deixem rezar, que abram as portas do mercado de trabalho e
da educação para que nossos jovens possam adentrar. Nossos filhos representam
capital de alto risco de investimento, seja afetivo, seja social, seja financeiro, pois, ao
saírem de casa,  nunca temos certeza de que eles  voltarão,  já  que são os alvos
preferidos da violência policial e social.

Quando falamos  de  direitos  e  nossa  prática  religiosa,  a  situação  é  muito  mais
agravante.  Somos  ignorados  em  nossos  templos,  em  nossos  espaços  sagrados;
nossa  tradição  não  é  respeitada.  Tudo  isso  com  a  omissão  do  Estado,  que,  no
mínimo, deveria assegurar nossos direitos constitucionais e, de fato, ser um Estado
que não reze, mas que permita a seus cidadãos e cidadãs fazê-lo ou não.

Minas  Gerais  é  um  Estado  extremamente  conservador  que,  ao  longo  de  sua
história, o que mais fez foi rezar. É um Estado que ainda nos oprime, discrimina-nos e
tem, em relação ao lema de sua bandeira, Libertas quae sera tamen - liberdade ainda
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que tardia -, cometido um crime contra o povo negro mineiro, já que essa propalada
vocação para a liberdade ainda não chegou até nosso povo negro. Em Minas Gerais
ainda  impera  o  racismo,  o  preconceito  e  a  intolerância.  Nossas  comunidades
tradicionais  de  matriz  africana  ainda  sobrevivem  com  os  estigmas  da  malfadada
intolerância religiosa, que nada mais é que um véu que esconde a ignorância. Nada
compreendem os  ignorantes de  nossa cosmovisão,  de  nossa concepção sobre  o
sagrado, sobre o patrimônio material e imaterial, que vão muito além da concepção
judaico-cristã e europeia.

Para nós, do Cenarab, receber esta homenagem significa ver reconhecida nossa
luta  por  uma  coisa  tão  simples  e  tão  complexa  em  um  Estado  que  não  nos
reconhece.  Lutamos simplesmente  para  ter  direitos,  direitos  inalienáveis,  pois  são
constitucionais. Estamos há 23 anos lutando pelo nosso simples direito de existir, pelo
nosso  simples  direito  de  rezar.  É  só  isso  que  queremos:  poder  tocar  nossos
tambores, louvar nossos ancestrais, usar nosso livre arbítrio.

Que  bom  que  essa  comissão  entendeu  que  nosso  trabalho  é  digno  desta
homenagem. Que bom que os senhores e as senhoras, independentemente de suas
opções  religiosas,  compreenderam.  Sabemos  que  não  é  de  agora  essa
compreensão,  pois sempre foram nossos parceiros e sabem que o Cenarab e as
comunidades tradicionais de matriz africana são importantes para a compreensão do
que é Minas Gerais. Minas Gerais são muitas, são diversas. Nessa diversidade, neste
mundão de estado, nós estamos compreendidos, enquanto parte deste todo. Mas o
Cenarab, meus senhores e minhas senhoras, nada seria se não fosse pelos que o
fazem no dia a dia; pelas centenas de casas de tradição de matriz africana que o
compõem; pelos zeladores e zeladoras que fazem o axé; pelo  ngunzo que flui  de
suas mãos; pelo oriundo de suas entranhas ancestrais; pelos religiosos, desde o mais
velho, que nasceu ontem pela manhã, ao mais novo, que nascerá no próximo pôr do
sol.

Quanto  aos  parceiros  que  acreditam  que  podemos  transformar,  mudar  esta
realidade, não posso deixar de fazer menção a um dos mais importantes parceiros
que  a estrada da vida  nos  legou,  que,  de  uma forma ou  de outra,  fez  com que
estivéssemos aqui hoje, estruturados, podendo dividir esta alegria com todos, o ex-
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deputado federal Virgílio Guimarães. Ele compreendeu o significado da nossa luta e
sempre colocou seu mandato à disposição de nossa gente, que escreveu a história
da política pública para as comunidades tradicionais, abrindo caminhos para que hoje
terreiros do País inteiro pudessem ter acesso aos recursos públicos. Foi uma história
que começou aqui em Minas Gerais.

Não posso deixar de agradecer à brava e pequena equipe do Cenarab, pessoas
que doam tudo de si para verem o Cenarab fluir.  Independentemente de qualquer
coisa, eles estão ali, prontos para travar uma luta cotidiana em prol de nosso povo,
seja no frio, seja no sol.  Essas pessoas constroem no dia a dia nossa história.  O
Cenarab  também  sofre  diretamente  a  boa  influência  da  militância  do  movimento
negro  social,  parceiro  histórico  nesta  nossa  história  de  amor,  de  liberdade  e  de
democracia.  Aos terreiros  que fazem parte dessa parceria histórica,  não vou aqui
incorrer no risco da indelicadeza da não citação de um ou de outro.

Gostaria  de dedicar  este  prêmio,  esta homenagem aos jovens negros que hoje
lutam para sobreviver ao genocídio perpetrado contra a nossa gente, na figura de
meu filho Diogo, que, desde muito pequeno, compreendeu que teria que dividir a mãe
com o movimento negro, com as comunidades tradicionais de matriz africana, que,
mesmo não tendo ainda definido que religião vai ou não adotar, aprendeu a respeitar
a concepção de sagrado em que acredito, entendendo que a construção de outro
mundo é possível.

Lembro a memória do meu pai, meu gentil cavalheiro, que me ensinou que Deus é
bom e  o  diabo  não  é  mau.  Quando  o  indaguei  para  saber  o  porquê  dessa  sua
afirmação, simplesmente me respondeu que Deus é bom, pois, sempre que precisava
dele e o chamava, era atendido; já do diabo nada tinha a dizer,  pois nunca havia
precisado dele. Essa lição de vida foi aprendida de uma boca velha por um ouvido
novo. Mesmo tendo sua religião, ele optou por adotar a religião de cada filho seu,
sendo, portanto, um mosaico de sua própria criação.

Aos  meus  irmãos,  às  minhas  irmãs,  ao  meu eterno companheiro  Dionísio,  que
fazem parte da minha edificação militante, que compreendem as minhas ausências e
que ajudaram a construir e a educar o meu caráter, o maior de todos os presentes
que a vida me deu, que é uma criação coletiva, como Diva Moreira disse. Ao meu pai
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Arabequem e ao meu padrinho Paulo Afonso: o primeiro, pela navalha completa que
me fez nascer Kidevolu; ao segundo, por ser o responsável por essa navalha existir
em minha vida. Por fim, à memória de Arataremin, Juninho da Oxum, que tanto lutou
para que o Cenarab pudesse hoje ocupar este espaço.

E que venha, Srs. Deputados e Deputada, o feriado estadual do Dia da Consciência
Negra. Assim como conseguimos, nesta semana, aprová-lo na cidade de Vespasiano,
estamos dispostos a nos somarmos a V. Exas., para ajudar na mobilização para que
o Estado de Minas Gerais decrete esse feriado. Um grande axé e muito obrigada.

O locutor - Neste momento a Sra. Sandra Maria da Silva, presidente da Federação
das Comunidades Quilombolas do Estado de Minas Gerais, entregará ao deputado
Adelmo Carneiro Leão, que preside esta solenidade, o documento que versa sobre a
regularização de territórios quilombolas em Minas Gerais. Naturalmente, o documento
será entregue aos demais deputados que compõem esta Mesa de honra.

- Procede-se à entrega do documento.
Palavras da Sra. Sandra Maria da Silva

Gostaria de agradecer aos deputados Adelmo Carneiro Leão, Paulo Lamac, Maria
Tereza Lara e André Quintão, que não pôde estar presente. Agradeço a todos por
serem sensíveis a nossa causa. A nossa luta e perseverança em seguir tanto tempo,
até  que  possamos  não  só  obter  igualdade,  mas  também  exigir  respeito  e
reconhecimento, deve-se ao fato de sermos a única raça que não veio para este país
para roubar e lucrar, mas sim arrastada e forçada a construir a sua riqueza. Agradeço
aos deputados esta homenagem e esta oportunidade. Obrigada.

Palavras do Presidente
Minha  cara  amiga  e  companheira  deputada  Maria  Tereza  Lara,  coautora  do

requerimento que deu origem a esta homenagem, e também companheiro e amigo
deputado  Paulo  Lamac,  coautor  desse  mesmo  requerimento,  quero  saudar  a
promotora  de  justiça  Nívia  Mônica  da  Silva,  coordenadora  do  Centro  de  Apoio
Operacional de Direitos Humanos do Ministério Público de Minas Gerais; o Sr. Clever
Alves Machado, coordenador da Coordenadoria Especial de Políticas Pró-Igualdade
Racial; o Sr. Deusdete Januário Gonçalves, cônsul de Moçambique no Brasil; a Sra.
Rosângela da Silva,  coordenadora  municipal  de  promoção da igualdade racial  de
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Belo  Horizonte;  a  Sra.  Sandra  Maria  da  Silva,  presidente  da  Federação  das
Comunidades Quilombolas do Estado de Minas Gerais - N'Golo; a Sra. Ângela Maria
da Silva Gomes, conselheira de notório saber do Conselho Nacional de Promoção da
Igualdade Racial, representando a organização; e o Sr. Ronaldo Antônio Pereira da
Silva, presidente do Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial - Conepir-
MG. Quero também saudar todas as mulheres, todos os homens, todos os jovens
presentes,  os  telespectadores  da  TV  Assembleia,  os  nossos  consultores,  os
auxiliares,  os  servidores  da  Assembleia  de  Minas  Gerais,  os  assessores  dos
deputados e as assessoras que participam desta solenidade.

Tenho um discurso prontinho, Diva, mas antes quero dizer, com muito carinho, e
manifestar que a condição de eleito deputado federal dependeu logicamente do voto
de cada  um que  me elegeu.  Para  conseguir  esses  votos,  eu  tive  o  empenho,  a
militância, a dedicação e a manifestação generosa de muitas pessoas. Elas tiveram
grande  significado  para  mim,  pois  terei  uma  enorme  responsabilidade  para  o
exercício do mandato que me foi conferido.

Tenho de dizer publicamente neste ato, neste momento de celebração, que sei o
que significa a manifestação explícita de apoio da Diva Moreira na história de quem
disputa  eleições.  Então  quero  dizer  que  sua  manifestação  em  favor  da  minha
candidatura  colocou-me  com  enorme  responsabilidade  de  fazer  aparecer  nessa
caminhada um pouquinho de luz, pois às vezes sentimos que ela nos falta. Também
tenho o sentimento de que estamos vivendo um momento de enorme complexidade,
de grandes desafios, momento esse que exige dos políticos, da política brasileira, de
todos, dos governos de Estado, dos governos municipais e do governo federal, uma
tarefa de grande responsabilidade e de muitos desafios. Podem muitos deles serem
aparentemente simples. Nenhum deles será fácil. Todos serão de muita dificuldade.
Carrego, nos meus ombros, pelo apoio que tive de pessoas da sua densidade, da sua
dimensão, uma responsabilidade que, apenas no fim da minha caminhada, poderei
medir  se  valeu  a  pena.  Sinto  que,  ao  final,  eu  e  também  as  pessoas  que  me
acompanharam poderão dizer como Fernando Pessoa, quando tratou da travessia. E,
nessa  travessia,  muitas  mães  choraram,  muitos  filhos  rezaram  e  muitas  noivas
ficaram sem se casar. E ele perguntou: valeu a pena? Ele disse: tudo vale a pena
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quando a alma não é pequena. Espero ter suficientemente alma grande para poder
exercer essa tarefa de enorme responsabilidade, que vai além da condição só de
partido, compreendendo que ele é o espaço no qual caminhamos. Espero que, ao
final,  eu  possa dar  essa  contribuição  ao meu país  e  aos  sonhos  que sonhamos
juntos, de ter um Brasil mais justo, mais próspero, mais solidário, mais igualitário.

A questão da igualdade é um enorme desafio. Espero que as vitórias dos nossos
sonhos,  postos  nesse  embate  eleitoral  que  fizemos,  não  signifique  isso,
independentemente de quem nós nomeamos. A gente ganha a eleição para alimentar
os  nossos  sonhos,  não  para  entregar  o  nosso  país  na  lógica  dos  interesses
financeiros  e  econômicos  predominantes  ainda.  Espero  que  não  seja  isso,
sinceramente, e minha luta será nesse sentido.

Sei que todas essas questões que se nos apresentam não são de solução por parte
apenas de governos. Se juntarmos todas as forças, dos governos, dos eleitos, dos
seus assessores, daqueles que são escolhidos, mas não compreendermos que existe
um  conjunto  de  fatores  que  atravessam  essas  questões,  corremos  o  risco  de
continuar na condição muito mais de torcedores. Nesse ponto, à semelhança com o
jogo de futebol, ficaríamos apenas nas arquibancadas. Às vezes a nossa torcida é
calorosa,  apaixonada,  mas,  se ficarmos apenas nas arquibancadas,  podemos até
celebrar a vitória do Cruzeiro ou do Atlético ou apenas ser espectadores dos times
menores, mas não vamos fazer as mudanças. Temos de ser os jogadores para entrar
no campo e fazer o jogo necessário. Todos somos jogadores nesse momento.

Se confiarmos, acreditarmos e se temos grandes sonhos, temos de sonhar grande.
Como alguém disse aqui, temos de ter muita autoestima, gostar da gente mesmo,
amar  a  gente  mesmo e amar  o próximo como a nós mesmos.  Se fizermos isso,
somos convocados a sermos sujeitos da história. Precisamos ser sujeitos da história.

A transformação não está só em quem a gente elege. É caminhar junto com quem a
gente  elege,  que  caminha  junto  conosco  na  construção  dos  nossos  sonhos,
enfrentando os desafios, as dificuldades, as ameaças que existem todos os dias. Sei
que não é fácil, mas, quando trata da vida, Guimarães Rosa nos ensina com enorme
lirismo, com poesia. E é disso que estamos tratando, da vida plena que queremos,
cheia  de  alegria,  com  nossas  potencialidades  podendo  ser  realizadas  na  sua
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inteireza. Ele diz assim mesmo: a vida é assim, uma hora esquenta, noutra esfria,
espicha, encolhe, sossega e depois desinquieta, mas o que ela quer mesmo da gente
é  coragem.  É  preciso  que  tenhamos  coragem  para  enfrentar  este  momento  de
enormes desafios. Que tenhamos coragem para fazer o Brasil dos nossos sonhos.
Para isso temos de enfrentar riscos.

Hoje  vocês  estão  recebendo  placas  bonitas,  num  momento  solene,  num  local
acarpetado, num espaço de poucos, mas isso não é só fruto da generosidade da
Maria  Tereza,  do  Paulo  Lamac,  do  André  Quintão.  Estamos  aqui  celebrando  um
momento de conquistas, fruto de muito sofrimento e muita luta. Se não fosse o grito
de  vocês,  a  dança  de  vocês,  as  rezas  de  vocês,  o  suor  de  vocês,  o  sangue
derramado, tudo com garra,  determinação e coragem, certamente não estaríamos
nessa condição.

A libertação não foi uma concessão dos brancos, mas uma vitória dos negros e das
negras que lutaram. Essa é a libertação, e ela está só no começo. Alguém também
disse  aqui  que  só  estamos  no  começo.  E  esse começo ainda nos  coloca  numa
condição  de  dificuldades.  Ainda  temos  peias,  temos  amarras;  ainda  estamos
caminhando por um pantanal, por um brejo, por um atoleiro. Não é simples, porque
esse  atoleiro  está  contido  na  discriminação,  no  preconceito,  na  exclusão  social
perversa; está contido na falta de oportunidades, mas também no preconceito que
não é só dos outros - às vezes nos submetemos a ele também. Cada um de nós é
algoz e vítima de nós mesmos porque aceitamos  isso com certa  tolerância,  mas
temos  de  rechaçar  com  intensa  indignidade,  com  muita  força  e  determinação;
devemos  dizer  não  ao  preconceito,  não  à  discriminação,  não  à  negação  das
conquistas humanas, que não foram feitas para poucos. Queremos criar igualdade de
condições para todos.

Esse é o desafio que foi colocado para nós, um enorme desafio: tratarmos essa
questão;  ombrear-nos  nessa questão;  dar-nos  as  mãos,  um apoio.  A eleição que
fizemos neste momento é mesmo para valer, porque não é só colocar uma mulher no
exercício do poder. É muito importante a questão de gênero, mas não basta eleger
alguém em quem acreditamos ou que fez algo, alguém que tem um histórico de luta;
é mais do que isso. Devemos nos comprometer, cada um, em rechaçar, em lutar, em
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denunciar, em gritar, mas com todo o vigor, com toda a ousadia, com toda a coragem
contra  as  mortes  que estão  acontecendo,  que estão assolando a  nossa gente,  a
nossa juventude.

Até preferiria dizer a vocês que não podemos tratar nenhuma dessas questões da
violência, da discriminação, da negação ou da marginalização com um adjetivo, seja
tomado  ele  como questão  de  gênero,  de  raça,  de  poder  econômico.  Nada.  Não
podemos aceitar, em tempo nenhum, em lugar nenhum, contra quem quer que seja, o
processo  de  rebaixamento,  de  negação  do  que  foi  dito  aqui  também  com  muita
ênfase:  os  direitos  fundamentais  da  pessoa  humana,  onde  eles  estiverem
ameaçados.  Se  alguém  tiver  ameaçados  seus  direitos  fundamentais,  seja  uma
criança, seja um idoso, seja um negro, seja um branco, seja uma mulher, seja um
homem, qualquer um e em qualquer lugar, temos que dizer não. Sabemos que há
uma discriminação enorme e que existe uma categoria,  em função de gênero, de
idade, de raça, que está muito mais intensamente exposta à sonegação, à negação
dos direitos, ao processo de escravização. Mas, se desadjetivarmos essa luta, talvez
nos coloquemos numa condição ainda muito mais intensa de fazer aquilo com que
sonhamos - não tenho dúvida de que também é sonho de vocês: uma sociedade com
igualdade de oportunidades.

Que possam usufruir dos bens das conquistas humanas, todos eles, da conquista
da ciência, da criatividade humana, da inovação, das novas tecnologias. Podemos
viver isso. Esse é o tempo colocado para nós e é para isso que fomos convocados.
Que este momento de celebração, este momento de encontro possa nos encher de
energia, mais que a placa de aço; que seja energia generosa, energia divina, energia
de todos, que nos ilumina, para que possamos sair daqui tratados e tratando uns aos
outros como irmãos de fé e camaradas.

Peço que este discurso fique registrado nos anais desta Assembleia Legislativa,
porque me foi confiado por seu presidente, mas acho que me basta dizer apenas
isso.

Vamos juntos, porque juntos nós podemos mais, juntos nós podemos fazer um País
melhor.  Um  grande  abraço  para  vocês.  É  uma  alegria  e  uma  honra  estar  aqui,
presidindo esta  Assembleia neste momento histórico em que meus colegas estão
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homenageando  pessoas  que  estão  contribuindo  para  fazer  um  mundo  melhor.
Obrigado.

Apresentação Musical
O  locutor  -  Convidamos  os  presentes  a  ouvir  a  cantora  Dóris  do  Samba,

acompanhada de Carlito Brasil, no pandeiro, que interpretarão o pot-pourri Canto das
Três Raças, de Mauro Duarte e Paulo César Pinheiro; Escalada do Nego, de Ronaldo
Coisa Nossa; Kizomba, a Festa da Raça, de Rodolpho, Jonas e Luiz Carlos da Vila; e
Zé do Caroço, de Lecy Brandão.

- Procede-se à apresentação musical.
O  presidente  -  Obrigado,  Dóris  do  Samba  e  Carlito  Brasil.  Obrigado  pelo  belo

espetáculo.
Em nome da deputada Maria Tereza Lara, do deputado Paulo Lamac e em meu

nome  também,  agradeço  à  Penélope  e  ao  William,  que  nos  agraciaram  com  a
decoração deste  evento;  à  tia  Nega,  pelo  lanche temático;  à  Comunidade Nossa
Senhora da Glória, pelo acaçá; e às nossas equipes de gabinete, da deputada Maria
Tereza Lara, do deputado André Quintão, do deputado Paulo Lamac, do deputado
Durval Ângelo. Também quero agradecer a toda a equipe do cerimonial, das relações
públicas  e  à  Polícia  Legislativa  desta  Casa,  que,  no  conjunto,  colaboraram  de
maneira tão elegante e prestativa com este evento. Agradeço a todas e a todos vocês
por  este  momento  de  celebração,  de  beleza,  de  mais  energia  positiva  para  nós
mesmos e para o mundo. Muito obrigado.

Encerramento
O presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a presidência encerra a reunião,

convocando as deputadas e os deputados para as extraordinárias de terça-feira, dia 2
de dezembro, às 9 e às 20 horas, nos termos do edital  de convocação, e para a
ordinária na mesma data, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do
dia anunciada foi publicada na edição do dia 2/12/2014.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 16ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 2/12/2014

Presidência do Deputado Hely Tarqüínio
Sumário: Comparecimento -  Abertura - 1ª Parte: Ata; discurso do deputado Durval
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Ângelo;  aprovação  -  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia):  2ª  Fase:  Questões  de  Ordem  -
Encerramento.

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

Melo  -  Neider  Moreira  -  Alencar  da  Silveira  Jr.  -  Antônio  Carlos  Arantes  -  Arlen
Santiago - Braulio Braz - Carlos Henrique - Carlos Pimenta - Celinho do Sinttrocel -
Célio  Moreira  -  Dalmo Ribeiro Silva -  Duilio  de Castro -  Durval  Ângelo -  Fabiano
Tolentino - Fred Costa - Gil Pereira - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - João Leite
-  João  Vítor  Xavier  -  Lafayette  de  Andrada  -  Liza  Prado  -  Luiz  Henrique  -  Luiz
Humberto  Carneiro  -  Luzia  Ferreira -  Paulo  Guedes  -  Pinduca Ferreira  -  Rogério
Correia - Romel Anízio - Rômulo Viegas - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz -
Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Tony Carlos - Ulysses Gomes -
Wander Borges.

Abertura
O presidente (deputado Hely Tarqüínio) - Às 20h13min, 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

- O deputado Dalmo Ribeiro Silva, 2º-secretário ad hoc, procede à leitura da ata da
reunião anterior.

O presidente - Em discussão, a ata. Com a palavra, para discutir, o deputado Durval
Ângelo.

O deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu até entendo que o
clima  eleitoral,  tanto  em  Minas  Gerais  como  no  Brasil,  tenha  reflexo  sobre  o
comportamento  nesta  Casa Legislativa.  Quero  me referir  a  esse clima devido  ao
pronunciamento feito pelo primeiro orador da tarde de hoje - o que consta da ata -,
deputado Alencar da Silveira Jr., e considero importante abordar essa questão. Acho
normal esse clima. Houve uma determinada ordem no Estado de Minas Gerais que
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foi quebrada, com a mudança estrutural do poder, e esperamos que o seja com os
desafios  inerentes  ao  jogo  democrático.  E,  ao  mesmo  tempo,  houve  uma  outra
campanha, muito acirrada, em que dois mineiros concorreram: a presidenta Dilma e o
senador Aécio Neves, em que a primeira saiu vitoriosa, inclusive em Minas Gerais,
tanto  no  primeiro  como  no  segundo  turno.  Isso  gerou  um  clima  que  talvez
necessitemos de um tempo necessário para absorver. E que o tempo, esse grande
senhor da história, possa acomodar mágoa e resistência. Mas achei lamentável que o
primeiro orador da tarde de hoje tenha feito algo que é proibido pelo Regimento, o
que a ata deveria expressar. Em vários momentos, ele fez uma interlocução com o
público  do  Plenário,  inclusive  incitando-o.  O  público  também  não  estava  se
comportando bem,  exagerando  em  suas  manifestações.  Mas  o  orador  não  podia
fazer  aquele  tipo  de  intervenção.  Eu  mesmo  vim  aqui  à  frente,  achando  que
conversava com a pessoa com racionalidade,  com alguém com quem convivo há
cinco mandatos nesta Casa, dizendo-lhe que aquela não era a abordagem correta.
Fiz uma intervenção, uma questão de ordem no microfone, tentando mostrar-lhe - e
até lhe dando razão - que o que ele queria expressar sobre o time de futebol mineiro
que foi roubado no campeonato brasileiro e sobre a grande máfia que temos na CBF
poderia  ser  igualado  ao  grito  dos  manifestantes,  para  assim  ele  acomodar  seu
raciocínio. Sei que isso é muito difícil, pois é algo que ele não usa muito, aliás, nunca
tem usado nesses cinco anos. Aí, talvez, o Dr. Hely Tarqüínio, que é médico, entenda
mais, pois se trata de questões de neurônio, de insight. Tentei ordenar seu raciocínio,
mas esse cidadão,  esse deputado,  continuou aquela  mesma interlocução com os
manifestantes e invocou,  em voz alta,  o meu nome, o que não autorizo. Que ele
cobrasse do partido ou de qualquer coisa. Foi um episódio triste nesta Casa, não foi
um dos melhores. E esse é um tipo de comportamento que não ajuda em nada. Se eu
não  tivesse  tido,  Sr.  Presidente,  uma intervenção  anterior  tanto  aqui  na  tribuna,
pessoalmente, alertando-o, como depois no próprio microfone, poderia ser diferente,
mas achei de uma indelicadeza muito grande. Então, não com relação a ele, mas
com relação aos amigos do Plenário, se me excedi respondendo, eu me penitencio e
gostaria  que  isso  ficasse  registrado  nos  anais  desta  Casa.  Este  não  é  o
comportamento  correto;  eu  tinha  que  ter  mantido  equilíbrio,  cabeça  fria,  e  não
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responder da mesma forma. Portanto, quero fazer aqui esse registro e me penitenciar
diante dos colegas deputados.  Compreendo que há um clima,  uma situação pós-
eleitoral  muito  forte,  mas  esse  tipo  de  comportamento  não  ajuda,  não  contribui,
principalmente neste final de ano em que temos que entrar em um acordo mínimo,
pois temos projetos importantes na pauta, que interferem no pagamento de salário
dos aposentados, nos Poderes, etc. Faço esse registro em consideração aos colegas
deputados.

O presidente - Esgotado o prazo destinado a esta parte e não havendo retificação a
ser feita na ata, dou-a por aprovada.

2ª Parte (Ordem do Dia)
2ª Fase

O presidente - Nos termos do edital de convocação, a presidência vai passar à 2ª
Parte da reunião, em sua 2ª Fase, com a discussão e votação da matéria constante
na pauta, uma vez que não há matéria a ser apreciada na 1ª Fase.

Questões de Ordem
O deputado Sargento Rodrigues - Sr.  Presidente,  gostaria  de pedir  atenção aos

ilustres deputados, pois estamos chegando a uma situação que requer, pelo menos,
um pouco mais de maturidade. E, se não houver, por parte dos senhores deputados e
das  senhoras  deputadas,  de  todo  o  conjunto  da  Assembleia  Legislativa,  dos  77
deputados,  essa maturidade,  Sr.  Presidente,  esperamos que haja pelo menos um
pouco mais de responsabilidade. Ora, qualquer um dos deputados que pegar a nossa
pauta e contar verá que temos 42 projetos de lei nesta Casa para serem votados há
mais  de  dois  meses.  Aí,  queria  dirigir  essa  palavra  especialmente  ao  nosso
presidente, deputado Dinis Pinheiro, e ao 1º-secretário desta Casa. Só há uma forma
de retribuirmos ao cidadão que nos acompanha, ao pagador de impostos que nos
paga: fazer com que o deputado venha a esta Casa para votar as matérias que tem
que votar, seja para obstruir, seja para votar a favor, seja para votar contrariamente.
Sr.  Presidente,  o  art.  65  do  nosso  Regimento  Interno  tem  o  seguinte  teor:  “Da
remuneração e da ajuda de custo. A remuneração e a ajuda de custo do deputado
serão  estabelecidas,  no  final  de  cada  legislatura,  para  a  subsequente.  Parágrafo
único - O pagamento da remuneração corresponderá ao comparecimento efetivo do
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deputado às reuniões e à sua participação nas votações”.  Presidente,  se V.  Exa.
começar a ler o painel do primeiro até o último nome, veremos que há deputados da
base e da oposição que não estão vindo ao Plenário, não comparecem às reuniões,
portanto não é justo receberem o salário no final do mês. Ou tem maturidade e vem
para dentro do Parlamento, ou tem um pouco de responsabilidade com esta Casa. O
que estou fazendo aqui, presidente, é apenas ler o Regimento Interno. Se estivesse
na condição em que está V. Exa., na condição de presidente, faria uma comunicação
amanhã cedo aos 76 deputados a respeito de um dispositivo deste artigo, cobrando a
presença do nosso 1º-secretário, porque compete também a ele. “Art. 86 - Compete
ao 1º-secretário: inciso I - inspecionar os trabalhos da Secretaria da Assembleia e
fiscalizar-lhe as despesas”. Prevê o inciso XI: “autenticar, junto com o presidente, a
lista de presença dos deputados”. Na verdade, 1º-secretário, estou aqui dizendo que
precisamos adotar isso. A Casa precisa adotar isso. O presidente Dinis Pinheiro e o
deputado Dilzon Melo, 1º-secretário, precisam adotar isso. É injusto com os cidadãos
que  nos  elegeram.  Essa  situação  é  injusta  com  os  cidadãos  que  pagam  seus
impostos, pois há 42 projetos na Casa, há dois meses, para serem votados. Quando
olho  o  painel,  presidente,  vejo  nomes  de  deputados  que  não  colocam  o  pé  no
Plenário há dois meses. É sempre a mesma turma de deputados que está aqui pela
manhã, à tarde e à noite. Apresentei aqui uma proposta de emenda à Constituição
para aperfeiçoar esse processo. O presidente faz 300 mil apelos, o 1º-secretário faz
300 mil apelos, os líderes, tanto da base quanto da oposição, fazem 300 mil apelos, e
os deputados aqui não vêm. Muitos deputados estão cuidando dos seus interesses
particulares em detrimento daquilo que deveriam estar fazendo, já que foram votados
nas urnas. Eles precisam estar aqui. Aqui não tem criancinha, aqui não tem deputado
imaturo.  Agora,  se não têm responsabilidade, é muito simples, presidente. Que V.
Exa. faça uma comunicação, do ponto de vista regimental,  para os 76 deputados
amanhã, informando que se não comparecerem à reunião terão o dia cortado. Tenho
absoluta certeza de que S. Exas. aqui irão comparecer de manhã, de tarde e à noite.
Portanto, 1º-secretário, o que eu estou fazendo aqui é um desabafo. O que eu estou
fazendo aqui não é colocar a culpa em V. Exa. ou no presidente do nosso Poder.
Estou fazendo um desabafo, porque estou aqui de manhã, à tarde e à noite, assim
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como vários outros parlamentares. Não ganhamos mais extraordinárias. Chegamos
aqui às 20 horas. Estivemos aqui de manhã. Pegue a lista de presença da reunião da
tarde. Nem na reunião ordinária poderemos nos certificar de que contamos aqui com
um grupo de 20 deputados. Vamos verificar que há um grupo de 20 a 25 deputados
que não vêm ao Plenário. Se não quer vir ao Plenário, se não quer trabalhar, nada
mais justo que ter o dia de trabalho cortado. E aí, presidente, faço um apelo a V. Exa.:
peça  à  Secretaria-Geral  da  Mesa  que  faça  um  comunicado  aos  76  deputados
informando que, se amanhã eles não vierem ao Plenário, V. Exa. vai determinar o
corte de salário. Tenho certeza de que daqui para a frente teremos quórum.

O presidente - Quero apenas dizer ao deputado Sargento Rodrigues que o nosso
presidente Dinis  Pinheiro já  leu hoje e deliberou formalmente aqui a obrigação,  o
dever moral dos deputados de comparecerem ao Plenário. Ele fez isso não só por
escrito, mas também verbalmente e até por correspondência para os deputados que
estão  no  interior.  Quero  aqui  também  reafirmar  as  palavras  do  presidente  Dinis
Pinheiro que já estão de acordo com a solicitação do deputado Sargento Rodrigues.

A deputada Liza Prado - Sr. Presidente, gostaria de fazer uma colocação. Fiquei
bastante preocupada com a discussão ocorrida entre os deputados na reunião da
tarde e também agora à noite. Deputado Wander Borges, estou muito preocupada
com  esse  processo  que  está  acontecendo  após  as  eleições.  Percebemos  que
estados estão querendo se separar, o Sul quer separar-se do Sudeste, o Norte, do
Nordeste. Percebemos discriminação com o povo pobre, luta de classes, ricos contra
pobres. Pensei que o segundo turno acalmaria os ânimos. Deputado Rogério Correia,
pensei  que  isso  havia  acabado.  Fico  muito  preocupada.  Discursos  raivosos,
preconceituosos  contra  regiões,  contra o povo nordestino,  contra  as  pessoas que
precisam de um auxílio, da distribuição de renda do governo federal, como o Bolsa
Família. Essa radicalização do discurso me deixa bastante preocupada. Nós políticos
devemos ter uma responsabilidade enorme, para que possamos discutir aspectos da
política, fortalecer o sistema democrático, mas dando exemplos para a população.
Fico muito preocupada quando ouço algumas pessoas nas ruas pedindo a volta do
regime militar. Isso é um absurdo, é uma asneira muito grande. Essas pessoas não
têm conhecimento das atrocidades que aconteceram neste país nos anos em que
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vivemos  sob  a  ditadura.  Naquela  época,  os  parlamentares  não  podiam  utilizar  a
tribuna para  dizer  o  que realmente  pensavam do País.  Não poderiam apresentar
propostas  nem  fazer  críticas  mais  contundentes.  Temos  de  fortalecer  a  nossa
democracia.  Creio  que temos  muitas  coisas  para  discutir.  Por  exemplo,  podemos
discutir  a  questão  econômica,  mas  com  calma,  com  tranquilidade,  dando  bons
exemplos,  porque  a  população  precisa  ter  nos  políticos  bons  exemplos  de
comportamento,  o  que  também  é  fundamental  nas  redes  sociais,  para  que  a
população  possa  discutir  política  de  forma  respeitosa  ao  outro,  às  cidades,  às
regiões, às classes. É possível ter um país mais amadurecido a cada eleição que
passa. O nosso presidente, que é um profundo conhecedor de filosofia, sabe muito
bem a importância do debate. É fundamental que o anseio da população que foi às
ruas  possa  ser  respaldado  no  processo  democrático.  Deputado  Dilzon  Melo,  as
instituições estão muito desacreditadas. Por exemplo, cito os escândalos. Às vezes, a
população, em vez de achar que deve contribuir, participar do processo, investigar os
fatos,  tomar  posição,  fica  desanimada,  como se  isso  não  adiantasse.  No  regime
militar não se discutia, ninguém sabia das falcatruas, dos desvios de verbas. Ninguém
podia falar sobre isso, porque senão era atropelado ou desaparecia. É preciso que
utilizemos esses  espaços para  apresentar  propostas  para  o  crescimento do País,
propostas de redistribuição de riqueza. É necessário que as pessoas que recebem o
Bolsa Família cresçam, não precisem mais desse auxílio,  que pode ser repassado
para outras pessoas, a fim de tirar a população da miséria. Creio que os parlamentos
têm esse papel importante. As redes sociais também. Então, vamos evitar discursos
preconceituosos,  raivosos.  As  galerias  estão  desrespeitando  a  instituição.  Nesta
semana  e  durante  este  mês,  alguns  resultados  de  audiências  me  preocuparam,
deputado Durval Ângelo. As pessoas não sabiam ocupar o seu espaço com respeito.
Nunca vi uma assembleia tão democrática como a nossa, deputado Dilzon Melo, que
ouve a população, ouve todos os setores. Há poucos dias alguns profissionais faziam
suas reivindicações dentro deste Plenário, xingando os deputados que estavam aqui.
Há uma crise na representatividade,  mas é preciso ordem, disciplina.  As pessoas
devem fazer os seus protestos com civilidade. Infelizmente, não tive a honra de ser
reeleita e continuar deputada nesta Casa, mas podem ter a certeza de que, como
cidadã, participarei constantemente da política, fazendo as minhas críticas, às vezes
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contundentes, apresentando propostas, mas sempre mostrando que é possível ter um
país melhor, uma sociedade ordeira. É preciso fazer isso com respeito ao outro, às
nossas regiões e ao nosso povo.

O deputado Dilzon Melo - Presidente, meu propósito é esclarecer, de uma vez por
todas, em nome da Mesa e em nome do presidente Dinis Pinheiro, que está afônico,
a  questão  levantada  pelo  deputado  Sargento  Rodrigues,  com  referência  à
participação dos deputados nas votações desta Casa. Quero esclarecer ao deputado
que  foi  lida,  durante  a  tarde,  a  determinação  da  Mesa  no  que  diz  respeito  à
convocação.  Todos  conhecem  o  nosso  presidente,  que  é  condescendente,
companheiro,  tolerante  e  amigo.  Apesar  de  feitas  tantas  convocações  para  as
reuniões,  ele  não  tem  tido  o  respaldo  dos  deputados  quanto  à  grande
responsabilidade de votar os projetos que estão nesta Casa. É uma injustiça que
estamos fazendo com aqueles que vêm aqui, diariamente, e é também uma falta de
honestidade  para  com  o  eleitor  mineiro,  para  com  os  funcionários  públicos  que
esperam de nós o mínimo necessário, o cumprimento do nosso dever. Então, após
comunicado  hoje,  por  esta  Casa,  após  o  envio  de  mensagem  para  todos  os
deputados,  determinei  que  se  fizesse  um  memorando  interno  para  cada  um,
informando  que,  a  partir  de  amanhã,  toda  falta,  em  qualquer  das  reuniões
convocadas pelo presidente, será descontada na proporção da participação diária, e
não por reunião. Quero dizer que, se trabalhamos 12 ou 15 dias, serão descontados
12  ou  15  dias,  sendo  obrigatória  a  participação  dos  deputados  em  todas  as
convocações  feitas  para  o  dia.  E  peço  aos  deputados  que  não  apresentem
declarações, que não peçam arrego, que não venham manifestar o porquê do não
comparecimento,  porque  eu  já  disse  ao  presidente  que,  como  secretário,  não
receberei  qualquer  justificativa  para  esse fim. Não adiante pedir:  ou cumprimos o
nosso dever como deputado ou entregamos os mandatos,  porque estamos sendo
injustos  com os  que aqui  comparecem e  desonestos  com a  população de Minas
Gerais. Há muitos projetos que precisam ser votados, que estão emperrando a pauta,
e não estamos cumprindo o nosso dever.  Fica  aqui  esclarecido,  de  uma vez por
todas,  que  a  partir  de  amanhã  nenhuma  consideração  será  feita  em  relação  à
ausência dos deputados nesta Casa. Muito obrigado.

O  deputado  João  Leite  -  Presidente,  deputado  Hely  Tarqüínio,  muito  obrigado.
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Quero manifestar a minha tristeza, como membro do Parlamento mineiro, pelo que
aqui estamos vivendo. A Assembleia Legislativa é modelo para o nosso país. Temos
deputados brilhantes e um corpo técnico de grande qualidade, preparado. Temos uma
Casa que funciona, com suas comissões, viajando pelo Estado de Minas Gerais. A
Assembleia Legislativa é reconhecida como modelo por todos, mas quero concordar
com meus colegas. Estamos num momento infeliz para a Assembleia Legislativa. E
infeliz por causa dos próprios deputados, pela ausência deles; infeliz também porque,
muitas vezes, a Assembleia Legislativa entrega a sua autonomia para os que estão
fora  desta  Casa.  A  Assembleia  representa  o  povo  de  Minas  Gerais,  mas,
lamentavelmente,  em  alguns  momentos,  retira  de  si  mesma  a  sua  soberania.
Estamos acompanhando neste momento, e tive oportunidade de dizer, nesta tarde,
que há hoje requerimentos nas comissões que são algo impensável. Nunca vi isso na
Assembleia  Legislativa.  Vimos  requerimentos  aprovados  para  que  determinada
matéria  encaminhada  à  Assembleia  Legislativa  seja  encaminhada  à  comissão  de
transição do próximo governo. Que ser é esse? A Assembleia Legislativa tem que
ouvir  uma comissão de transição? É lamentável  que a  Assembleia  Legislativa  se
curve a uma comissão de transição. Não reconheço essa comissão de transição. Na
reunião  dessa  comissão,  fiz  constar  que  não  aceitava  que  um  documento  da
Assembleia Legislativa fosse encaminhado a uma comissão de transição que tem a
responsabilidade  de  receber  documentos  do  governo  que  está  se  encerrando  e
passar  para  os  próximos  governantes.  Então,  Sr.  Presidente,  lamentavelmente  a
Assembleia Legislativa está sendo parada por interesses que não são os do povo de
Minas Gerais. Imaginem que constam na pauta da Assembleia Legislativa projetos
importantíssimos. Há a suplementação da Defensoria Pública do Estado de Minas
Gerais. Imaginem, é o advogado de graça da população. Há uma obstrução hoje para
que  não votemos  absolutamente  nada.  Eu conversava com o  deputado Sargento
Rodrigues, e já estou concordando: creio que não devemos votar nada mesmo. Não
abro mão, por exemplo, da votação da PEC nº 69. Votem do jeito que quiserem, mas
tenho o compromisso de votar a PEC nº 69. Se não querem votar, não votem nada.
Se é essa a maneira como o PT governará Minas Gerais, começa muito mal. Começa
desrespeitando  a  Assembleia;  começa  desrespeitando  a  pauta  da  Assembleia
Legislativa; e não vejo aqui absolutamente nada que venha trazer qualquer alteração
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ou custo para o próximo governo. Não há nada aqui. Mas se é essa a música que tem
que ser tocada, se eles não respeitam a Assembleia Legislativa, é isso mesmo, não
há acordo. Não vamos votar. Estou à disposição. Estarei aqui em dezembro; estarei
aqui em janeiro; estarei aqui em fevereiro; cumprindo o mandato que o povo de Minas
Gerais me concedeu. Honrarei esse mandato. Lamentavelmente estamos vendo um
golpe, um golpe contra a democracia. Uma comissão de transição. Um partido não
pode  mandar  na  Assembleia  Legislativa  de  Minas  Gerais,  não  pode  parar  a
Assembleia Legislativa de Minas Gerais, não pode determinar que a Assembleia não
deve  votar.  E  quero  chamar  meus  companheiros  que  assistem  agora  à  TV
Assembleia  e  que  estão  ouvindo  de  algumas  lideranças  que  não  precisam  vir  à
Assembleia,  porque não votarão nada:  venham, temos que votar,  vamos honrar a
Assembleia Legislativa de Minas Gerais.  O Parlamento mineiro não merece o que
está acontecendo com ele. O nosso povo, o povo de Minas Gerais, não merece isso.

O deputado Duilio de Castro - Muito obrigado, Sr. Presidente. Findando o mandato
de deputado nos quatro anos para os quais fui eleito, ficamos até tristes em ver o
momento desta Casa. Andamos pelo Estado de Minas Gerais inteiro e ouvimos vários
comentários,  vários  boatos,  várias  fofocas.  E  muitos  desses  boatos  e  dessas
interpretações são que o político não trabalha. Vimos aqui todos os dias para votar.
Faz parte do nosso regime democrático votar, obstruir. Entendemos, compreendemos
e achamos normal, mas queria chamar atenção dos deputados, porque a população
que está nos  vendo muitas  vezes  acha que os deputados não querem trabalhar.
Estamos aqui,  mas muitas  vezes uma parte vem, e outra  não.  Isso  faz parte  do
processo, e entendemos isso. Como há uma pauta com quase 50 projetos, queria
propor que votássemos esses projetos que não precisam de um entendimento, de
uma discussão, de um conhecimento, de um amadurecimento mais amplo, ou seja,
que votássemos alguma coisa. Há projetos na pauta, que muitas vezes achamos que
não interessam, mas qualquer projeto que esteja na pauta interessa a alguém. Então,
proponho que votemos em acordo com todos os deputados, pois um acordo entre a
oposição e  a  situação  é  importante.  Proponho  que pudéssemos  rever  a  pauta  e
deixar esses projetos mais polêmicos, em que não existe acordo, para os discutirmos
e os  colocarmos  em  votação mais  a  frente,  no  final  do  ano  ou em janeiro.  Não
disputei a eleição, Sr.  Presidente, e não vou estar aqui no próximo mandato, mas
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ficamos muito tristes em ver... Queria parabenizar o nosso secretário Dilzon Melo, que
vem participando da Mesa,  aliás,  parabenizamos  toda  a  Mesa por  essa decisão.
Estamos aqui para cumprirmos o nosso papel, pois temos o papel de representar a
população  e  votar  projetos.  Seja  sim,  seja  não,  que  vote  contra  ou  não,  mas
precisamos  fazer  isso.  Somos  adultos  o  suficiente  para  fazermos  isso.  Somos
parlamentares e políticos, muitas vezes tarimbados com o processo eleitoral, com as
discussões  parlamentares  desta  Casa,  mas  não  conseguimos  entendimento  para
votar. Aí nós, que estamos aqui hoje, na maioria das vezes são os mesmos rostos, as
mesmas caras, e não conseguimos um entendimento para votar. Não conseguimos
chegar a esta Casa e votar um projeto, que seja para declarar como de utilidade
pública uma associação. É um absurdo. Somos maduros o suficiente para isso, para
ver que, nessa pauta, há quase 50 projetos, votar e discutir o mínimo ou pelo menos
uma  parte  desses  projetos.  Assim,  deixaríamos  para  o  final  os  projetos  mais
polêmicos para discutirmos e chegarmos a um entendimento, porque, para quem está
nos assistindo lá fora, parece que não estamos querendo trabalhar, parece que esta
Casa não trabalha. E não é verdade. Esta Casa trabalhou muito durante esses quatro
anos, discutiu matérias importantíssimas, matérias que muitas vezes mudaram a vida
do cidadão. Acho que esta Casa é madura o suficiente para fazer isso. Então, Sr.
Presidente, queria deixar a nossa proposta para votarmos pelo menos a parte que
não  precisa  de  entendimento,  mostrarmos  que  esta  Casa  está  trabalhando  e
deixarmos para o final do processo legislativo a discussão da pauta que precisa de
entendimento, porque estamos vindo a esta Casa à toa, e não está havendo acordo.
Por mais que haja esse regime, com que, infelizmente, uns concordam e outros não,
que uns entendem e outros  não,  por  mais  que seja um direito  da oposição e da
situação não haver acordo para votar, precisamos mostrar à população que viemos a
esta Casa para trabalhar. Quem está lá fora nos assistindo nunca vai entender isso.
Então deixo esse apelo não só a esta Mesa, mas à oposição e à situação, ou seja,
busquemos o mínimo de entendimento para votar pelo menos as matérias que não
são polêmicas e que não precisam de entendimento. Muito obrigado.

O deputado Wander Borges - Solicito questão de ordem, porque ela se refere a
alguma dúvida  do  Regimento,  e  não  estamos  vendo  isso  aqui.  Estamos  fora  do
enquadramento legal. Assim, gostaria que V. Exa...
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O presidente - A matéria a ser tratada...
O deputado Wander Borges - Está tudo trocado. Isso aqui virou sabe o quê? Uma

bagunça generalizada. Concorda?
O presidente - Concordo, deputado.
O deputado Wander Borges - Então, coloque todo mundo no esquadro, para não ter

dor de cabeça. Muito obrigado.
O  deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.  -  Sr.  Presidente,  em  primeiro  lugar,  quero

parabenizar  a  Mesa  desta  Casa  pela  atitude,  pelo  que  foi  solicitado  aos  Srs.
Deputados, enquadrando os parlamentares. Já estamos aqui há quatro anos e temos
votado  todas  as  matérias.  Quer  dizer,  estamos  no  quarto  ano  desta  legislatura,
Deputado Durval, mas há mais de 20 anos estamos aqui. Quero lembrar a V. Exa.
que, durante todo o governo Anastasia, votamos tudo que tinha de ser votado. Por
que agora vai acontecer isso no final dos trabalhos? Está de parabéns o presidente
Dinis  Pinheiro  pela  atitude de convocar  os  deputados,  para que façamos  a  Casa
andar, como fazemos todo fim de ano, em que a Casa caminha, a Casa vota, e a
opinião pública fica satisfeita. Amanhã não estaremos sendo criticados pela imprensa.
Alguém poderá alegar que passou a eleição e ninguém precisa mais de voto. Precisa,
sim. O voto é conquistado no dia a dia. Se não trabalharmos, se não votarmos, isso
será  lembrado nas  próximas eleições.  Queria,  primeiro,  parabenizar  o  presidente.
Continue  agindo  da  forma  que  agiu  hoje,  chamando  todos  os  deputados.  O
presidente Dinis Pinheiro conseguiu fazer uma transformação nesta Casa. Hoje eu
estava  no  Tribunal  de  Contas  e  via  a  deputada  Marília  Campos  voltar  de  uma
entrevista que estava concedendo à Rádio Itatiaia: “Eu vou acabar com os privilégios
dos  deputados”.  Aí  a  repórter  veio  falar  comigo  e  perguntei:  “Qual  privilégio?”  O
deputado Durval Ângelo há de convir comigo que o Dinis acabou com o 14º e o 15º
salários.  Esta  Casa  acabou  com  eles,  não  foi  o  presidente.  Solicitados  pelo
presidente, nós acabamos com o 14º e o 15º salários, hoje não os recebemos mais.
O mesmo aconteceu com a reunião extraordinária. Vi o secretário falar: “Eu vou cortar
a  reunião  extraordinária.”  Gostaria  que  V.  Exa.  pagasse  primeiro,  para  depois
começar a cortar, porque vai cortar o que não existe. O deputado Dilzon Melo falou
que ia acabar com a reunião extraordinária, mas ela já não existe há muito tempo, a
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Casa acabou com ela. Então, eu estava falando dos privilégios e ela citou o Iplemg.
Aí falei que recebe e contribui para o Iplemg quem quiser. Amanhã vocês ouvirão isso
na Rádio Itatiaia. Que privilégios há nesta Casa? O privilégio que temos é encerrar
esta legislatura com a votação de vários projetos.  Particularmente,  vou fazer uma
solicitação aos senhores da base do governo e da oposição. Vamos deixar votar! E o
Plenário é soberano, ele decide se quer aprovar determinado projeto ou não. O justo
seria isso. Atenção, população mineira, telespectadores da TV Assembleia, que criei
há 22 anos, Sargento Rodrigues! Criamos a TV Assembleia há 18 anos justamente
para que isso seja visto. Se está acontecendo isso hoje, se está havendo censura na
pauta, já imaginaram o que vai acontecer aqui, no próximo ano? E passamos por
vários presidentes, mas nunca houve interferência na pauta desse jeito. O presidente
está certo em convocar todos os deputados. Vamos votar não uma pauta mínima,
mas o que tiver  de ser  votado.  Existe um projeto de minha autoria  -  e  vou pedir
licença  aos  companheiros  -,  que  trata  da  cobrança  do  IPVA a  partir  do  mês  de
fevereiro. Nada mais justo que começar a pagar o IPVA em fevereiro. Em janeiro
temos de pagar IPTU, material escolar, é final de férias, isso e aquilo. Precisamos
votar esses projetos, Sargento Rodrigues, trazer os deputados para a Casa, votar os
projetos dos deputados, do governo, da oposição, de quem for. Gostaria muito de
poder  votar  esses  projetos  e  faço  uma  solicitação,  Sr.  Presidente,  a  todos  os
deputados desta Casa. Parabenizamos o deputado Dinis Pinheiro e o secretário, que
a partir de hoje vai começar a pagar a extraordinária, porque, se V. Exa. quer cortar,
tem de pagar, porque aqui não se paga extraordinária há muitos anos. E é isso que a
população tem de entender. Obrigado.

O deputado Durval Ângelo - Estamos com transmissão ao vivo para Minas Gerais, e
me sinto no dever de fazer um esclarecimento neste momento. Pediria ao deputado
Alencar da Silveira Jr., especialmente, que prestasse atenção neste esclarecimento.
Deputado,  algumas  medidas  que  incomodavam  a  sociedade  mineira,  que  eram
tratadas  como  privilégio  nesta  Casa,  não  foram  tomadas  pela  Mesa,  mas  pelo
conjunto  dos  deputados.  Já  elogiei  várias  vezes  o  deputado  Dinis  Pinheiro  pela
iniciativa, e ele teve a preocupação de escutar a Casa. Acho que isso significou um
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avanço institucional importante desta Assembleia. Acho que temos de nos adequar a
uma democracia real, ao mundo real. As manifestações em junho do ano passado
mostraram isso, mas a ex-prefeita de Contagem e futura deputada estadual, Marília
Campos,  encaminhou uma mensagem - já  que não pode usar a tribuna -  e faço
questão de lê-la. É uma resposta ao deputado Alencar da Silveira. Ela diz que não é
verdade o que o Alencar disse, que ela declarou numa entrevista à Rádio Itatiaia que
viria  a  este  Plenário  para  acabar  com  privilégios  nesta  Casa.  Quero  apenas
esclarecer - acho que a partir  de fevereiro a própria deputada Marília Campos vai
estar aqui - que ela encaminhou a mensagem. Na realidade, a deputada Marília faz
parte do PT, de um bloco da bancada vitoriosa nas últimas eleições, que vai governar
Minas Gerais e o Brasil. Acho que não podemos indispor uma colega deputada com o
conjunto dos senhores deputados. Na mensagem, ela nega a informação e o uso do
nome dela. Fica parecendo que é picuinha minha com o deputado Alencar da Silveira.
Há  pouco  registrei  que  estamos  aqui  há  cinco  legislaturas.  Já  tivemos  muitos
embates democráticos aqui no Plenário, mas quero dizer apenas, deputado, como
expressamos as coisas. Novamente, eu havia me penitenciado pedindo desculpas
pela discussão que tivemos à tarde. Eu disse que foi por duas motivações: a forma
com que V.  Exa.  se comportou,  provocando a tribuna ou os assistentes  que aqui
estavam e o fato também de ter usado meu nome, quando da verificação de quórum.
Eu disse: “Esse procedimento não tenho com nenhum colega. Não individualizo para
ninguém a minha ação aqui. Trato as questões no campo político”. Novamente, V.
Exa.  usa  o  nome de uma colega que agradece,  neste  momento,  com mais  uma
mensagem, dizendo obrigada. Acho que a deputada Marília Campos teve a maior
votação que um parlamentar já teve até hoje em toda história de Contagem. É a
parlamentar que teve a 2ª maior votação na Região Metropolitana de Belo Horizonte.
Gostaria de falar, primeiramente, ao amigo Dilzon Melo, a quem tenho um respeito
muito grande, sobre as ausências nas reuniões ordinárias da Casa. As reuniões têm
de ser abertas e têm de haver quórum, a todo o momento. Essa é a norma. Temos
um problema. Muita gente apenas registra a presença. O presidente contou hoje na
parte da tarde 45 presenças. Depois vimos que elas foram caindo. As pessoas só
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passam aqui e registram a presença. Acho que é importante elas ficarem para votar
contra  ou  a  favor.  Concordo,  plenamente,  com  os  argumentos  levantados  pelo
deputado João Leite.  Deputado João Leite,  temos  de  ter  aqui  uma postura  mais
amorosa, com mais amor no trato e com mais amizade e fraternidade.

O deputado Alencar da Silveira Jr. - Tenho um bom relacionamento com a deputada
Marília Campos. Tenho o maior respeito pela deputada Marília Campos. Ela foi minha
colega aqui. Eu a ajudei a chegar à Prefeitura de Contagem, no primeiro turno. Ajudei
uma vereadora chamada Glória, que me pediu que a aproximasse de uma suplente.
Glória, da aposentadoria. Pedi votos para ela em uma reunião. Não devo nada a ela.
Ela é que me deve um muito obrigado, porque eu a ajudei a chegar lá pela primeira
vez, quando era difícil. Depois ficou fácil com a caneta na mão como prefeita. Tenho
um bom relacionamento com ela. Respeito e acredito nos jornalistas, como eu, que
também  sou  dessa  nossa  imprensa.  A Edilene  Lopes,  da  Rádio  Itatiaia,  é  uma
profissional correta, séria. Depois de entrevistar a deputada Marília Campos, ela me
entrevistou. Isso estará no rádio. Ouviremos as falas. A Edilene chegou perto de mim,
quando ao meu lado estava o também jornalista Jader Vieira. Quando estávamos
falando de fundo de aposentadoria, ela disse que não precisava receber, que era só
não receber. O que disse aqui também falei na Rádio Itatiaia e com a deputada. É
compulsório.  É  isso mesmo. É com tranquilidade que falamos.  Não sou louco de
chegar aqui e falar uma coisa que ela não falou, que aconteceu agora. Falam de
privilégios  nesta  Casa.  Todo  mundo  falava  que  sessões  extraordinárias  eram
privilégios.  Essas foram cortadas. O deputado Dinis Pinheiro propôs isso, a Mesa
aceitou. A Casa votou e cortou. Falam em 14º e 15º salários. A Casa acabou com
isso.  Tínhamos  esses  privilégios.  Não  os  temos  mais  hoje.  Para  finalizar,  Sr.
Presidente, com o auxílio-moradia aconteceu da mesma forma. Há essas coisas do
deputado Durval Ângelo. Depois chegaremos à jornalista e perguntaremos tudo a ela.
Falo  com  tranquilidade.  É  muito  bom  a  gente  acompanhar  deputados  que  estão
voltando para esta Assembleia, acompanhar as reuniões e as discussões acaloradas
desta Casa pela televisão, que criei. É essa a transparência que proporcionamos há
18 anos. Mostraremos a Minas Gerais o que é o governo, qual foi o governo de lá,
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que  será  o governo futuro.  Os  jetons  também  acabaram. Não existem privilégios
nesta Casa.  Se alguém quer  vir  para cá para acabar com privilégios, construa-os
primeiro para depois acabar com eles. Aqui, presidente, comparando-se o que era e o
que  é,  com  certeza  fizemos  a  vontade  popular.  Muito  obrigado  a  V.  Exa.  pela
paciência.

O deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, estou solicitando questão de ordem e
vou justificar porque pedirei encerramento da reunião nessa questão de ordem que
faço. Nesses 5 minutos, gostaria que V. Exa. visse que se trata realmente de uma
questão de ordem. Justifico o pedido de término da reunião por falta de quórum.
Gostaria de dizer que todo ponto de vista é a vista que você vê de um determinado
ponto.  Os  discursos  têm  de  guardar  coerência  até  para  que  a  população  possa
entender o que é o Parlamento. Do contrário, as pessoas não o entendem. Podem
achar que o Parlamento é um circo, em que a cada hora um parlamentar faz um
discurso para aquilo que quiser. Podem achar que os parlamentares não trabalham.
Isso é feito de forma, diria, pelo menos irresponsável. No intervalo do café, estava
vendo  no  Senado  Federal  o  PSDB,  o  DEM  e  o  PPS,  a  oposição  de  direita  à
presidenta Dilma, fazendo obstrução da pauta. Não estão querendo votar a pauta.
Obstrução lá é ao governo da presidenta Dilma. É isso que estão fazendo os partidos
de  oposição  à  presidenta  Dilma.  Não  digo  que  eles  não  estão  trabalhando.  Não
admito que façam discursos dizendo que os partidos que lá estão fazendo obstrução
não  trabalham, uma vez que têm de votar.  Sei  que eles  divergem do projeto  da
presidenta Dilam. Concordo com o projeto dela, que diminui o superávit primário, pois
acho que é a forma de tocar o Brasil sem recessão e sem desemprego. O PSDB e o
DEM têm outra opinião: acham necessário haver superávit primário a todo custo, ou
seja, podendo até comprometer o emprego e o declínio da renda dos trabalhadores.
Essa  é  uma  concepção  de  mundo,  uma  concepção  política.  Mas  ambos  estão
trabalhando. Ora, aqui vivemos uma situação distinta, pois, no nosso caso, a vista é
de outro ponto. Nós estamos fazendo obstrução porque há projetos do governo com
os quais não concordamos, como não concordamos com a transição do jeito como
vem sendo feita. No nosso entendimento, o governo está fazendo uma transição de
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faz de conta e, ao mesmo tempo, tem agravado a situação econômica do Estado,
deixando-o com uma herança maldita ainda maior. E aqui alguns projetos vão dizer
exatamente isso. Como exemplo, cito o primeiro projeto que se encontra na pauta e
que é fruto da nossa obstrução. E não se pode dizer que não estamos trabalhando.
Estamos trabalhando com a obstrução porque, no nosso entendimento, aprovar esse
projeto redundará em enorme prejuízo para o Estado. Há emendas apresentadas ao
projeto que discutem a diminuição da alíquota de álcool e o aumento da alíquota da
gasolina, isentam de ICMS uma série de agências, empresas, etc. - depois irei listá-
las -, que esvaziarão os cofres do Estado, gerando menor arrecadação no ano que
vem, diminuindo suas possibilidades de investimento na saúde, na educação... Por
isso, estou obstruindo a pauta. É o que nos resta fazer; ou se faz essa obstrução ou o
projeto  será  votado,  porque  o  atual  governo  ainda  tem  maioria  na  Assembleia
Legislativa. Portanto, a obstrução é algo regimental, que concede à minoria condições
de  intervir  não  apenas  dando  a  sua  opinião  e  sendo  derrotada,  mas  também
provocando a demora no andamento do processo, a fim de que se entre num diálogo
em que sejam mudadas as posições.  Não fosse isso,  teríamos apenas maioria  e
minoria, e talvez nem precisássemos estar aqui para trabalhar tanto. Bastava colocar
o projeto em pauta e votá-lo. A maioria ganharia e a minoria iria embora. Mas esse
não seria um processo democrático real. Digo isso até para que o público entenda
além dos discursos que são feitos, às vezes eivados de impossibilidades. É melhor
que se saiba, de fato, o que está acontecendo. Nesse sentido, verifico, como V. Exa.
pode observar  também,  que não  há  quórum  para  votação.  E,  no  meu direito  de
minoria e de trabalhador que sou desta Casa, peço que V. Exa. encerre a reunião. E
que aqui não venham aqueles que querem dizer que trabalham mais que os outros.
Acho que todos trabalham igualmente, embora tenham pontos de vista diferentes.
Muito obrigado.

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 as extraordinárias de amanhã, dia 3, às 9 e às 20 horas, nos termos
do edital de convocação, e para a ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a
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ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.039/2014

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 2.039/2014, do Sr. Júnior José da Silva, sugere
alteração da Ação 4299 - Aquisição, Armazenamento e Distribuição de Medicamentos
Básicos - da proposta de revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG
-  2012-2015,  para  o  exercício  2015,  para  monitoramento  e  distribuição  de
medicamentos no Município de Sabará.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 4/11 a 7/11/2014,
em Belo Horizonte, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do
Projeto de Lei nº 5.496/2014, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015, para o
exercício de 2015.

Publicada no Diário do Legislativo de 27/11/2014, vem a proposta a esta comissão
para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposta em análise visa garantir que os medicamentos básicos distribuídos pelo

Município  de  Sabará  sejam  adequadamente  entregues  aos  moradores  do  Distrito
Ravena. O autor justifica a sua proposta afirmando que faltam medicamentos básicos
na Unidade Básica de Saúde de Ravena, apesar dos recursos financeiros repassados
à Secretaria Municipal de Saúde de Sabará pelo governo do Estado.

A assistência farmacêutica reúne um conjunto de ações que visam à promoção,
proteção e recuperação da saúde por meio da garantia do acesso aos medicamentos
e  do  seu  uso  racional.  Tais  ações  consistem  em  promover  a  pesquisa,  o
desenvolvimento e a produção de medicamentos e insumos, bem como sua seleção,
programação, aquisição, distribuição e avaliação de sua utilização quanto à obtenção
de resultados.

A estrutura  da  assistência  farmacêutica  está  organizada  em  três  componentes:
básico, especializado e estratégico.
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O  componente  básico  da  assistência  farmacêutica,  de  responsabilidade  dos
estados  e  dos  municípios,  financia  os  medicamentos  e  insumos  destinados  ao
atendimento  dos  agravos  prevalentes  e  prioritários  da  atenção primária,  incluindo
medicamentos fitoterápicos e homeopáticos.

A Portaria nº 3.916, de 1998, do Ministério da Saúde, que dispôs sobre a Política
Nacional de Medicamentos, atribuiu aos municípios as competências de assegurar o
suprimento  dos  medicamentos  destinados  à  atenção  básica  à  saúde  de  sua
população e de receber, armazenar e distribuir adequadamente os medicamentos sob
sua  guarda.  Aos  estados  atribuiu  a  competência  de  coordenar  o  processo  de
aquisição de medicamentos pelos municípios.

Com o objetivo de regularizar a distribuição dos medicamentos básicos necessários
para  a  adequada  atenção à  saúde dos usuários  do  SUS residentes em Ravena,
opinamos pelo acolhimento da proposta em análise na forma de requerimento com
pedido de providências à Secretaria Municipal de Saúde de Sabará e à Secretaria de
Estado  de  Saúde  para  que  sejam  verificadas  a  logística  de  distribuição  de
medicamentos no Município de Sabará.

Conclusão
Diante do exposto,  somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

2.039/2014 na forma dos requerimentos anexos.
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2014.
André Quintão, presidente e relator - Maria Tereza Lara - Fabiano Tolentino.

REQUERIMENTO Nº .../...
Excelentíssimo  Senhor  Presidente  da  da  Assembleia  Legislativa  do  Estado  de

Minas Gerais:
A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

2.039/2014, do Sr. Júnior José da Silva, requer a V. Exa., nos termos regimentais,
seja encaminhado à Secretaria Municipal de Saúde de Sabará ofício solicitando a
verificação da logística de distribuição de medicamentos no Distrito de Ravena e a
possível falta de medicamentos nessa região.

Sala das Reuniões, ... de ... de ... 
André Quintão, presidente.
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REQUERIMENTO Nº .../...
Excelentíssimo  Senhor  Presidente  da  da  Assembleia  Legislativa  do  Estado  de

Minas Gerais:
A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

2.039/2014, do Sr. Júnior José da Silva, requer a V. Exa., nos termos regimentais,
seja encaminhado à Secretaria de Estado de Saúde pedido de providências para que
seja  verificada  a  distribuição  dos  medicamentos  de  financiamento  estadual  no
Município de Sabará, em especial no Distrito de Ravena.

Sala das Reuniões, ... de … de …
André Quintão, presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.040/2014
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  2.040/2014,  do  Sr.  Agmar  Pereira  Lima,  do

Conselho  Municipal  de  Assistência  Social  de  Pedra  de  Maria  da  Cruz,  sugere
alteração da Ação 1116 - Cofinanciamento das Equipes de Atenção Primária à Saúde
-, da proposta de revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-
2015 para  o exercício  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-se a aferição da pressão
arterial.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 4 a 7/11/2014, em
Belo  Horizonte,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o  aprimoramento  do
Projeto de Lei nº 5.496/2014, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o
exercício de 2015.

Publicada no Diário do Legislativo de 27/11/2014, vem a proposta a esta comissão
para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposta de ação legislativa em análise solicita que os profissionais de saúde das

Equipes  de  Saúde  da  Família  realizem  visitas  domiciliares  nas  comunidades
quilombolas,  desenvolvendo  as  ações  de  saúde  pertinentes,  como  a  aferição  da
pressão arterial.
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O autor  da proposta justifica sua apresentação afirmando que os moradores de
comunidades quilombolas, principalmente os idosos e as pessoas debilitadas, não
estão sendo adequadamente atendidos em suas necessidades de saúde, em razão
da grande distância entre os seus domicílios e as unidades básicas de saúde. Além
disso, relata que a pressão arterial não pode ser aferida pelos agentes comunitários
de  saúde.  Esses  profissionais  são  os  mais  próximos  da  população,  já  que  são
responsáveis  por  acompanhar,  por  meio  de  visita  domiciliar,  todas  as  famílias  e
indivíduos  sob  sua  responsabilidade.  Por  isso,  sugere  alteração  da normatização
desse procedimento, para que os referidos agentes possam realizá-lo.

Convém informar que o Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça da
Defesa da Saúde  - CAO - Saúde  - do Ministério Público de Minas Gerais exarou o
Parecer  Técnico  Jurídico  Nº  022/2009  em  resposta  à  consulta  elaborada  pela
Promotoria  de  Justiça  de  Defesa  da  Saúde  da  Comarca  de  Manhuaçu  sobre  a
possibilidade  legal  de  os  agentes  comunitários  de  saúde  poderem  aferir  pressão
arterial das famílias visitadas nesse município. O parecer informa que a atividade dos
referidos  agentes  é  regulada  pela  Lei  Federal  nº  11.350,  de  5/10/2006,  em  cujo
parágrafo  único  do  art.  3º  são  estabelecidas  as  atribuições  desses  agentes,  e  a
aferição  da  pressão  arterial  não  é  expressamente  permitida.  No  entanto,  o  Cao-
Saúde  entende  que  "não  há  qualquer  vedação  ao  princípio  constitucional  da
legalidade,  ante  a  ausência  de  qualquer  normativo  legal  que dispusesse sobre  a
exclusividade daqueles atos por determinados profissionais da saúde".

O parecer traz, ainda, o entendimento do Conselho Regional de Medicina de Minas
Gerais  sobre  essa  questão.  Essa  entidade  esclarece  que  "a  alegação  de  que  a
verificação da pressão arterial  deve ser  realizada por  profissional  capacitado não
impede a capacitação do ACS nem interfere na atuação de outros profissionais, como
médico, enfermeiro ou técnico de enfermagem, pois cada um tem sua atribuição" e
conclui que "é extremamente favorável que os agentes comunitários de saúde sejam
capacitados e orientados a verificarem a pressão arterial, favorecendo não somente o
acompanhamento dos hipertensos, como também a identificação dos casos novos
que estão surgindo e surgirão, podendo-se evitar as internações hospitalares por falta
de diagnósticos".
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O Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais também foi provocado a se
manifestar  sobre  a  questão  e  o  fez  por  meio  do  Parecer  Técnico  nº  57/2009,
concluindo que “a aferição da pressão arterial não é um procedimento privativo do
exercício da enfermagem, e torna-se prudente enviar esta consulta para a Secretaria
Estadual de Saúde de Minas Gerais e Ministério da Saúde.”

Assim, o Cao-Saúde concluiu em seu parecer que “o ato de aferição de pressão
arterial pelos agentes comunitários de saúde não esbarra em qualquer vedação legal,
podendo  ser  realizada  nas  famílias  assistidas,  recomendando-se,  contudo,  que
referidos profissionais de saúde possam ser previamente capacitados, orientados e
supervisionados  pela  Equipe  da  Saúde  da  Família  responsável  pela  área  de
abrangência.”

Informamos, ainda, que o Ministério da Saúde, com o objetivo de oferecer subsídios
para o desenvolvimento do trabalho dos agentes comunitários de saúde, publicou, em
2009, o Guia prático do agente comunitário de saúde, elaborado pelo Departamento
de Atenção Básica. Esse guia descreve, no capítulo “Doenças crônicas: o que o ACS
pode  e  deve  fazer”, procedimentos  que  esses  agentes  podem  adotar  no
acompanhamento à hipertensão arterial. Em relação às pessoas sem diagnóstico de
hipertensão, mas em cuja vida estão presentes os fatores de risco, cabe aos agentes
comunitários  de  saúde  verificar  regularmente  a  pressão  arterial;  em  relação  às
pessoas com diagnóstico de hipertensão, eles devem acompanhar a pressão arterial
do paciente conforme orientação da equipe de saúde e verificar se ele compareceu
às consultas agendadas na unidade básica de saúde, entre outras atribuições.

Opinamos pelo acolhimento da proposta em análise na forma de requerimento, para
envio  de  oficio  à  Secretaria  de  Estado  de  Saúde  solicitando  que  estude  a
possibilidade de incluir,  no protocolo  de atendimento por  agentes comunitários  de
saúde no Estado a atribuição de aferição de pressão arterial, conforme disposto no
mencionado guia. Também nos parece que a Secretaria deve informar aos municípios
sobre o atendimento a esse protocolo e sobre a necessidade de capacitação dos
agentes comunitários de saúde para desempenharem a referida função.

Conclusão
Diante do exposto,  somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

2.039/2014 na forma do requerimento anexo.
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Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2014.
André Quintão, presidente e relator - Maria Tereza Lara - Fabiano Tolentino.

REQUERIMENTO Nº .../...
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais
A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

2.040/2014, do Sr. Agmar Pereira Lima, do Conselho Municipal de Assistência Social
de  Pedra  de  Maria  da  Cruz,  requer  à  V.  Exa.,  nos  termos  regimentais,  seja
encaminhado pedido de providência à Secretaria de Estado de Saúde com vistas à
inclusão, no protocolo de atendimento por Agente Comunitário de Saúde no Estado,
da atribuição de aferição de pressão arterial, conforme disposto no  Guia prático do
agente comunitário de saúde, publicado pelo Ministério da Saúde em 2009.

Requer, ainda, que a Secretaria de Estado de Saúde divulgue esse protocolo nos
municípios e alerte sobre a necessidade de capacitação dos mencionados agentes
para aferir a pressão arterial.

Sala das Reuniões, ... de … de … 
André Quintão, presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.041/2014
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 2.041/2014, de Bruno Alves Chaves, do Centro

de Luta pela Livre Orientação Sexual - Cellos - de Belo Horizonte, sugere alteração
da Rede de Atenção em Saúde da proposta de revisão do Plano Plurianual de Ação
Governamental  -  PPAG  -  2012-2015  para  o  exercício  2015,  para  criar  a  ação
Elaboração  e  Implementação  do  Plano  Estadual  de  Atenção  à  Saúde  Integral  a
População LGBT.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 4/11 a 7/11/2014,
em Belo Horizonte, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do
Projeto de Lei nº 5.496/2014, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015, para o
exercício de 2015.
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Publicada no Diário do Legislativo de 27/11/2014, vem a proposta a esta comissão
para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposta de ação legislativa em análise solicita a criação da ação Elaboração e

Implementação do Plano Estadual de Atenção à Saúde Integral da População LGBT
na Rede de Atenção em Saúde. A finalidade da ação seria a elaboração do plano
estadual, a partir de diagnósticos regionalizados, para priorização das demandas da
população LGBT e o desenvolvimento de ações a ela dirigida, com contratação de
consultoria  especializada.  A  meta  física  sugerida  para  essa  ação  é  um  plano
elaborado e a meta financeira são R$400.000,00.

O autor da proposta justifica a apresentação da proposta afirmando que a saúde é
direito universal, integral e equitativo a ser operacionalizado pelo Estado, garantido no
texto  constitucional  brasileiro  e  em  tratados  internacionais  dos  quais  o  Brasil  é
signatário. Além disso, o autor informa que a Política Nacional de Saúde Integral de
Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais, instituída pela Portaria GM-MS
nº 2.836, de 1º/12/2011, demarca a consubstanciação de discussões e regulações
que garantem a integralidade na atenção à saúde da população LGBT. O objetivo
geral  da  política  é  promover  a  saúde  integral  da  população  LGBT,  eliminando  a
discriminação  e  o  preconceito  institucional  e  contribuindo  para  a  redução  das
desigualdades  e  para  a  consolidação do SUS como sistema universal,  integral  e
equitativo.

De acordo com o art.  5º  da portaria  citada pelo proponente,  cabe aos estados:
definir  estratégias  e  plano  de  ação  para  implementação  da  Política  Nacional  de
Saúde  Integral  LGBT no âmbito  estadual;  promover  a  inclusão  desta  nos  planos
estaduais  de  saúde  e  nos  respectivos  planos  plurianuais;  coordenar,  monitorar  e
avaliar a implementação da política, na esfera estadual, garantindo apoio técnico aos
municípios; incentivar a criação de espaços de promoção da equidade em saúde nos
estados  e  municípios;  planejar,  implementar  e  avaliar  as  iniciativas  para  a  saúde
integral  da  população  LGBT.  No  entanto,  essas  determinações  ainda  não  foram
executadas no Estado, nem há ação prevista na proposta de revisão do PPAG 2012
-2015, exercício 2015, com esse objetivo.
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Dessa forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma de
requerimento para envio  de  ofício  à Secretaria  de Estado de Saúde solicitando a
criação de ação destinada à implementação da Política Nacional de Saúde Integral de
Lésbicas,  Gays,  Bissexuais,  Travestis  e Transexuais  -  Política Nacional  de  Saúde
Integral LGBT - no Estado, com vistas à execução no PPAG 2016-2019, conforme
estabelece a Portaria GM-MS nº 2.836, de 1º/12/2011.

Conclusão
Diante do exposto,  somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

2.041/2014 na forma do requerimento anexo.
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2014.
André Quintão, presidente e relator - Maria Tereza Lara - Fabiano Tolentino.

REQUERIMENTO Nº .../...
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais
A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

2.041/2014, de Bruno Alves Chaves, do Centro de Luta pela Livre Orientação Sexual -
Cellos  -  de  Belo  Horizonte,  requer  a  V.  Exa.,  nos  termos  regimentais,  seja
encaminhado à Secretaria de Estado de Saúde pedido de providências para a criação
de  ação  destinada  à  implementação  da  Política  Nacional  de  Saúde  Integral  de
Lésbicas, Gays,  Bissexuais,  Travestis  e Transexuais no Estado, com vistas à sua
execução no PPAG 2016-2019, conforme estabelece a Portaria GM-MS nº 2.836, de
1º/12/2011.

Sala das Reuniões, … de ... de …
André Quintão, presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.047/2014
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 2.047/2014, da Sra. Dalcira Pereira Ferrão Fiori,

da Prefeitura Municipal de Contagem, sugere alteração na finalidade da Ação 4187 -
Programa de Intervenção Pedagógica - PIP/EF -, da Ação 1086 - Magistra - Escola de
Formação e Desenvolvimento Profissional de Educadores - Ensino Fundamental - e
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da Ação 1087 - Magistra - Escola de Formação e Desenvolvimento Profissional de
Educadores - Ensino Médio -, na proposta de revisão do Plano Plurianual de Ação
Governamental - PPAG - 2012-2015 para o exercício de 2015, para contemplar temas
das políticas transversais - gênero, raça, etnia e diversidade sexual - nos cursos de
formação e capacitação profissional dos professores da rede de ensino do Estado.

A proposta é resultante da aglutinação de sugestões apresentadas em audiências
públicas realizadas de 4 a 7/11/2014, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher
sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 5.496/2014, que dispõe sobre a
revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de 2015.

Publicada no Diário do Legislativo de 27/11/2014, vem a proposta a esta comissão
para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposta de ação legislativa em análise solicita alteração na finalidade das ações

que tratam da Escola de Formação e Desenvolvimento Profissional - Magistra - e do
Programa de Intervenção Pedagógica - PIP/EF - para que os cursos de formação e
capacitação  profissional  ofertados  aos  professores  da  rede  pública  estadual  no
âmbito dessas ações abordem temas referentes a gênero, raça, etnia e diversidade
sexual.

É indiscutível a necessidade de programas de capacitação e formação que habilite
os profissionais de educação a desenvolver nos alunos o respeito às diferenças. Em
2009 foi realizada a pesquisa “Preconceito e Discriminação no Ambiente Escolar”,
pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, a pedido do Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, em 501 escolas dos 27 estados
brasileiros.  De  acordo  com  os  dados  levantados,  96,5%  dos  entrevistados  têm
preconceito com relação a portadores de necessidades especiais, 94,2% em relação
à etnia e raça, 93,5% em relação ao gênero, 91% em relação à geração, 87,5% em
relação à condição socioeconômica, 87,3% em relação à orientação sexual e 75,9%
têm preconceito territorial.

Contudo,  se  considerarmos  que  o  respeito  às  diferenças  no  ambiente  escolar
envolve múltiplas demandas, não nos parece adequado alterar a finalidade dessas
ações, explicitando os temas citados na proposta em comento, pois essa alteração
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poderia limitar  o escopo da ação,  já que há muitas  categorias  de  diferenças não
abrangidas por aqueles temas.

Dessa forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em análise  por  meio  de
requerimento  solicitando  encaminhamento  de  ofício  à  Secretaria  de  Estado  de
Educação, para que os cursos de formação e capacitação profissional realizados no
âmbito das citadas ações compreendam as questões da diversidade étnico-racial, de
gênero e diversidade sexual.

Conclusão
Diante do exposto,  somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

2.047/2014 na forma do requerimento anexo.
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2014.
André Quintão, presidente e relator - Maria Tereza Lara - Fabiano Tolentino.

REQUERIMENTO Nº .../...
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

2.047/2014,  da  Sra.  Dalcira  Pereira  Ferrão  Fiori,  da  Prefeitura  Municipal  de
Contagem, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja encaminhado à Secretaria
de Estado de Educação pedido de providências para que os temas abordados nos
cursos de formação e capacitação profissional realizados no âmbito da Ação 4187 -
Programa de Intervenção Pedagógica - PIP/EF -, da Ação 1086 - Magistra - Escola de
Formação e Desenvolvimento Profissional de Educadores - Ensino Fundamental - e
da Ação 1087 - Magistra - Escola de Formação e Desenvolvimento Profissional de
Educadores - Ensino Médio - compreendam as questões da diversidade étnico-racial,
de gênero e diversidade sexual.

Sala das Reuniões, … de …. de …
André Quintão, presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.055/2014
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 2.055/2014, do Sr. João Baptista Santiago Neto,
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da Prefeitura Municipal de Nova Lima, sugere alteração da Ação 4254 - Formação
Técnica  Profissional  para  Inserção  no  Mercado  de  Trabalho  -  e  da  proposta  de
revisão do Plano Plurianual  de Ação Governamental  -  PPAG -  2012-2015 para  o
exercício 2015, para incremento das metas físicas e financeiras, de modo a ampliar
os cursos técnicos e de formação continuada para estudantes do ensino médio.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 4 a 7/11/2014, em
Belo  Horizonte,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o  aprimoramento  do
Projeto de Lei nº 5.496/2014, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o
exercício de 2015.

Publicada no Diário do Legislativo de 27/11/2014, vem a proposta a esta comissão
para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposta  em  análise  solicita  a  ampliação  da  oferta  de  cursos  técnicos  e  de

formação continuada para alunos do ensino médio, em convênio com o Ministério da
Educação,  em  função  da  necessidade  de  capacitação  técnica  da  juventude  para
melhorar a sua empregabilidade.

A educação profissional, desenvolvida de forma integrada às diferentes formas de
educação, ao trabalho, à ciência e à tecnologia, busca garantir ao cidadão o direito ao
desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva e social, facilitando a sua inserção
no mercado de trabalho.

A Ação  4254  -  Formação  Técnica  Profissional  para  Inserção  no  Mercado  de
Trabalho -, do Programa Associado 143 - Formação Profissional para o Mercado de
Trabalho  -,  que  tem  como  unidade  orçamentária  responsável  a  Fundação  de
Educação para o Trabalho de Minas Gerais - Utramig - objetiva formar técnicos em
diversas  áreas  para  o  mercado  de  trabalho,  contribuindo  para  o  aumento  da
produtividade, empregabilidade, empreendedorismo e inserção social.

A revisão do PPAG-2012-2015 para o exercício de 2015 prevê o atendimento a
1.608 alunos nas regiões Central  e  Triângulo por  meio  da  Ação 4254,  com meta
financeira estimada em R$ 5.133.832,00.

Outra iniciativa do Estado para atender às necessidades de formação técnica de
nível médio é desenvolvida no âmbito da Ação 4605 - Programa de Desenvolvimento
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da Educação Profissional - PEP -, do Programa Estruturador 003 - Melhor Emprego.
O objetivo dessa ação é prover educação profissional e formação técnica em nível
médio conforme as demandas regionais e municipais, no meio urbano e rural, a partir
de  parcerias  com  escolas  públicas  conveniadas  e  particulares  credenciadas
integrantes da Rede Mineira de Educação Profissional. Atualmente, o programa oferta
mais de 90 cursos em cerca de 137 municípios. Para o exercício de 2015, é previsto
o atendimento a 33.998 alunos pelo programa.

Apesar  desses  números,  ainda  é  grande  a  demanda  por  qualificação  para  o
mercado de trabalho. Assim, considerando a necessidade de ampliar  as ações de
formação profissional para o público jovem, julgamos pertinente aumentar o número
de vagas ofertadas pela Utramig.

Dessa forma,  opinamos pelo  acolhimento  da proposta  em análise,  na forma de
requerimento com pedido de providências à Utramig para que a instituição avalie a
possibilidade  de  aumento  de  vagas  em  seus  cursos  de  formação  técnica  e
profissional.

Conclusão
Diante do exposto,  somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

2.055/2014 na forma do requerimento anexo.
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2014.
André Quintão, presidente e relator - Maria Tereza Lara - Fabiano Tolentino.

REQUERIMENTO Nº .../...
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

2055/2014, de João Baptista Santiago Neto, da Prefeitura Municipal de Nova Lima,
requer  a  V.  Exa.,  nos  termos  regimentais,  seja  encaminhado  à  Fundação  de
Educação para o Trabalho de Minas Gerais - Utramig - pedido de providências com
vistas ao aumento, para 5.600, do número de vagas ofertadas em seus cursos de
formação técnica e profissional.

Sala das Reuniões, … de ... de … 
André Quintão, presidente.
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PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.060/2014
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta  de  Ação Legislativa  nº  2.060/2014,  de  autoria  da  Sra.  Ana Carolina

Gusmão da Costa, sugere alteração da Ação 4052 - Operacionalização da Casa de
Direitos  Humanos  -  na  proposta  de  revisão  do  Plano  Plurianual  de  Ação
Governamental  -  PPAG  -  2012-2015  para  o  exercício  de  2015,  com  vistas  a
implementar  o  acolhimento  inicial  na  Casa de Direitos  Humanos  -  CDH -  e  criar
programa informatizado para avaliação do atendimento prestado.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 4 a 7/11/2014, em
Belo  Horizonte,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o  aprimoramento  do
Projeto de Lei nº 5.496/2014, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o
exercício de 2015.

Publicada no Diário do Legislativo de 27/11/2014, vem a proposta a esta comissão
para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposta em análise pretende aumentar as metas física e financeira da Ação 4052

-  Operacionalização  da  Casa  de  Direitos  Humanos  -,  de  forma  a  permitir  que  o
acolhimento inicial na Casa de Direitos Humanos - CDH - seja prestado por equipe de
profissionais técnicos qualificados.

A proposta pretende, ainda, promover a articulação dos setores da CDH, por meio
de programa informatizado 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.

A Casa  de  Direitos  Humanos  é  uma  iniciativa  de  grande  relevância  entre  as
atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social - Sedese. Inaugurada
em fevereiro de 2013, funciona na região central da Capital mineira e reúne serviços
ofertados pela secretaria para a proteção e a garantia dos direitos humanos, como
Conselhos  da  Criança  e  do  Adolescente,  da  Assistência  Social,  do  Idoso,  de
Promoção da Igualdade Racial, da Pessoa com Deficiência, de Direitos Difusos, de
Direitos  Humanos  e  da  Mulher,  o  Escritório  de  Direitos  Humanos  e  o  Núcleo  de
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Atendimento às Vítimas de Crimes Violentos - NAVCV. Além disso, lá funcionam a
Delegacia de Mulheres (24 horas por dia e plantão nos finais de semana), o Centro
Integrado  de  Atendimento  à  Mulher  (atendimento  imediato  à  mulher  vítima  de
violência doméstica e familiar,  com participação do Poder  Judiciário,  do Ministério
Público, da Defensoria Pública e das Polícias Civil e Militar), o Centro Risoleta Neves
de  Atendimento  (para  atendimento  psicológico,  jurídico  e  social  gratuito  para
mulheres vítimas de violência doméstica) e o Disque Direitos Humanos do Estado
(0800-031-1119). A ideia é facilitar o acesso a esses serviços, favorecendo tanto a
restauração quanto a promoção dos direitos humanos.

Segundo a  justificativa  da  proposta,  atualmente,  o  usuário  da  Casa de  Direitos
Humanos  é  recebido  por  recepcionistas  sem  conhecimento  técnico  para  os
encaminhamentos  necessários.  Esse  atendimento  é  feito  em  local  aberto,  sem
privacidade, o que pode levar à revitimização dos usuários.

De fato, é fundamental que o acolhimento inicial dos casos de violações de direitos
humanos seja feito por equipe de profissionais técnicos qualificados para ouvir com
privacidade e prestar as orientações e os encaminhamentos adequados, tornando o
atendimento  mais  humanizado.  O  mapeamento  do  fluxo  de  atendimento  e  a
mensuração do seu tempo de espera, por meio de programa informatizado, também é
importante para o controle de qualidade do atendimento e dos serviços prestados à
população.

Dessa forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma de
requerimento com pedido de providências à Sedese e à Subsecretaria de Direitos
Humanos.

Conclusão
Diante do exposto,  somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

2.060/2014 na forma do requerimento anexo.
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2014.
André Quintão, presidente e relator - Maria Tereza Lara - Fabiano Tolentino.

REQUERIMENTO Nº .../...
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
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A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº
2.060/2014,  de  Ana  Carolina  Gusmão  da  Costa,  requer  a  V.  Exa.,  nos  termos
regimentais, seja enviado pedido de providências à Secretaria de Estado de Trabalho
e de Desenvolvimento Social - Sedese - e à Subsecretaria de Direitos Humanos, para
que o acolhimento inicial na Casa de Direitos Humanos - CDH - seja feito por equipe
de profissionais técnicos qualificados para realizar a escuta e prestar as orientações e
os  encaminhamentos  adequados  aos  serviços  da  CDH,  de  forma  a  tornar  o
atendimento mais humanizado.

Requer, ainda, que se solicite aos destinatários citados a implantação de programa
informatizado para mapear o fluxo de atendimento e mensurar seu tempo de espera,
possibilitando o encaminhamento seguro dos dados entre os setores da CDH e o
controle de qualidade do atendimento e dos serviços prestados à população.

Sala das Reuniões, ... de ... de … 
André Quintão, presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.064/2014
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 2.064/2014, de autoria de Karina Vieira Alves,

sugere  alteração  do  Programa 11  -  Assistência  Social  e  Direitos  Humanos  -,  da
proposta de revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - 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 Recicláveis”.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 4 a 7/11/2014, em
Belo  Horizonte,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o  aprimoramento  do
Projeto de Lei nº 5.496/2014, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o
exercício de 2015.

Publicada no Diário do Legislativo de 27/11/2014, vem a proposta a esta comissão
para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposta  em  epígrafe  pretende  criar  ação  destinada  ao  cofinanciamento  do
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Centro Nacional de Defesa dos Direitos Humanos da População em Situação de Rua
e Catadores de Materiais Recicláveis.

Esse  centro,  instituído  pela  Secretaria  Nacional  de  Direitos  Humanos  da
Presidência da República, em parceria com o Ministério Público de Minas Gerais e a
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, foi criado a fim de responder às diretrizes
do  Decreto  Federal  nº  7.053,  de  2009,  que  institui  a  Política  Nacional  para  a
População em Situação de Rua, cujo objetivo precípuo é promover e defender os
direitos  fundamentais  da população em situação de rua e catadores de materiais
recicláveis.

Essa política nacional tem por princípios a igualdade e a equidade; o respeito à
dignidade  da  pessoa  humana;  o  direito  à  convivência  familiar  e  comunitária;  a
valorização,  o  respeito  à  vida  e  à  cidadania;  o  atendimento  humanizado  e
universalizado; o respeito às condições sociais e diferenças de origem, raça, idade,
nacionalidade,  gênero,  orientação  sexual  e  religiosa,  com  atenção  especial  às
pessoas com deficiência.

Ressalte-se  que,  norteada  pelos  direitos  fundamentais  da  pessoa  humana,  a
Política  Nacional  para  a  População  em  Situação  de  Rua  tem  por  diretrizes  a
promoção dos direitos civis, políticos, econômicos, sociais, culturais e ambientais; a
articulação das políticas públicas federais, estaduais e municipais; a democratização
do  acesso  e  fruição  dos  espaços  e  serviços  públicos;  a  integração  das  políticas
públicas em cada nível de governo e a responsabilidade do poder público pela sua
elaboração e financiamento.

Nesse sentido, torna-se imprescindível a coparticipação do ente federado para a
viabilidade  da consecução da política  pública  objetivada pelo  Centro  Nacional  de
Defesa dos Direitos Humanos da População em Situação de Rua e Catadores de
Materiais Recicláveis.

Em face das considerações aduzidas, julgamos relevante e necessária a proposta
em análise, para que o Estado participe do cofinanciamento requerido pela política
nacional.

Dessa forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma de
requerimento solicitando encaminhamento de ofício com pedido de providências  à
Secretaria de Estado de Trabalho e de Desenvolvimento Social - Sedese.
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Conclusão
Diante do exposto,  somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

2.064/2014 na forma do requerimento anexo.
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2014.
André Quintão, presidente e relator - Maria Tereza Lara - Fabiano Tolentino.

REQUERIMENTO Nº.../...
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

2.064/2014, de Karina Vieira Alves, requer a V. Exa., nos termos regimentais,  seja
enviado  pedido  de  providências  à  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e  de
Desenvolvimento Social - Sedese -, para que se estude a viabilidade de disponibilizar
recursos  para  cofinanciar  o Centro Nacional  de Defesa dos  Direitos  Humanos  da
População em Situação de Rua e Catadores de Materiais Recicláveis, localizado em
Belo Horizonte.

Sala das Reuniões, ... de ... de …
André Quintão, presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.066/2014
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 2.066/2014, de autoria de Elisa Maria Campos

Cordeiro,  sugere  alteração  da Ação  4120  -  Promoção  de  Direitos  Humanos  -  na
proposta de revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - 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.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 4 a 7/11/2014, em
Belo  Horizonte,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o  aprimoramento  do
Projeto de Lei nº 5.496/2014, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o
exercício de 2015.

Publicada no Diário do Legislativo de 27/11/2014, vem a proposta a esta comissão
para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.
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Fundamentação
A proposta em epígrafe busca ampliar as metas física e financeira da Ação 4120 -

Promoção de Direitos Humanos -, visando interiorizar as ações e os atendimentos
realizados pelo Escritório de Direitos Humanos. Segundo a sugestão que deu origem
à  proposição,  o  escritório  atua  em  todas  as  regiões  do  Estado,  realizando  o
atendimento às mais variadas demandas: apoio jurídico a comunidades tradicionais,
acompanhamento de casos de remoção e reintegração de posse, assistência jurídica
especializada nos casos de violação de direitos humanos, dentre outras intervenções.

De acordo com a Lei Delegada nº 180, de 2011, o Escritório de Direitos Humanos,
cujas  ações  a  proposta  em  comento  busca  fomentar,  encontra-se  vinculado  à
Subsecretaria  de  Direitos  Humanos  da  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e
Desenvolvimento Social - Sedese. Inspirado em experiências internacionais, destina-
se a prover meios para efetivar os direitos fundamentais, atuando em três frentes:
formação em direitos humanos, pesquisa e atendimento jurídico. Para tanto, possui
técnicos sociais especializados nas áreas do direito, da pedagogia e da psicologia,
bem como estagiários e auxiliares administrativos.

A atuação  do  Escritório  de  Direitos  Humanos  prima,  portanto,  pela  defesa  dos
direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição da República, bem como
pelo cumprimento das normas expressas ou implícitas, seja na legislação pátria, seja
em tratados  internacionais  dos  quais  o  Brasil  é  signatário,  sendo  certo  que suas
ações  ecoam o interesse social.  Há que se  garantir,  desse modo,  o atendimento
proposto pelo escritório também no interior de Minas Gerais.

Não obstante, conforme o art. 168, XVIII, da citada lei delegada, a Sedese tem por
finalidade “planejar, dirigir, executar, controlar e avaliar as ações setoriais a cargo do
Estado que visem ao fomento e ao desenvolvimento social da população, por meio de
ações relativas à garantia e à promoção dos direitos humanos, à assistência social
para o enfrentamento da pobreza e o provimento de condições para a superação da
vulnerabilidade social”, competindo-lhe, dentre outras atribuições, manter o Escritório
de Direitos Humanos.

Verifica-se, outrossim, que a Ação 4120 apresenta metas física e financeira para o
Estado  de  maneira  geral,  para  o  ano  de  2015.  Entendemos,  dessa  forma,  ser
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responsabilidade da  Sedese,  unidade responsável  pela  execução da  mencionada
ação, o direcionamento dos serviços a serem prestados pelo Escritório de Direitos
Humanos,  privilegiando-se,  inclusive,  os  municípios  que  mais  demandam  o
atendimento em questão.

Dessa  forma,  considerando  sua  oportunidade  e  importância,  opinamos  pelo
acolhimento  da  proposta  em  comento  na  forma  de  requerimento  com  pedido  de
providências à Sedese, solicitando sejam envidados esforços para interiorizarem-se
as ações e os serviços prestados pelo Escritório de Direitos Humanos, de modo a
intensificar os atendimentos nos casos de violações de direitos humanos em todas as
regiões do Estado.

Conclusão
Diante do exposto,  somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

2.066/2014 na forma do requerimento anexo.
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2014.
André Quintão, presidente e relator - Maria Tereza Lara - Fabiano Tolentino.

REQUERIMENTO Nº.../...
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

2.066/2014, apresentada por Elisa Maria Campos Cordeiro, do Escritório de Direitos
Humanos em Minas Gerais, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja enviado
pedido de providências à Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social
para que sejam envidados esforços para interiorizarem-se as ações e os serviços
prestados  pelo  Escritório  de  Direitos  Humanos,  de  modo  a  intensificar  os
atendimentos nos casos de violações de direitos humanos de indivíduos ou grupos
socialmente vulneráveis em todas as regiões do Estado.

Requer ainda seja solicitado ao mencionado órgão, na mesma oportunidade, que
esta comissão seja cientificada sobre as providências efetivadas a respeito.

Sala das Reuniões, ... de ... de ...
André Quintão, presidente.
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PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.074/2014
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta  de  Ação Legislativa  nº  2.074/2014,  de  Júnior  José da Silva,  sugere

alteração da Ação 4638 - Atendimento às Urgências e Emergências no Estado -, da
proposta de revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015
para o exercício de 2015, ampliando recursos financeiros para a construção de uma
Unidade  de  Pronto  Atendimento  -UPA -  no  Distrito  de  Ravena,  no  Município  de
Sabará.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas no período de 4/11 a
7/11/2014,  em  Belo  Horizonte,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o
aprimoramento do Projeto de Lei nº 5.496/2014, que dispõe sobre a revisão do PPAG
2012-2015, para o exercício de 2015.

Publicada no Diário do Legislativo de 27/11/2014, vem a proposta a esta comissão
para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A  proposta  em  análise  visa  a  aumentar  a  meta  financeira  da  Ação  4638  -

Atendimento às Urgências e Emergências no Estado -, da proposta de revisão do
Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015 para o exercício 2015,
para a construção de uma Unidade de Pronto Atendimento - UPA - no Distrito de
Ravena, no Município de Sabará.

Segundo o proponente, os moradores de Ravena têm dificuldade em acessar os
serviços de urgência e emergência em saúde, em razão da distância entre o distrito e
o Município de Sabará.

As UPAs fazem parte da Política Nacional de Urgência e Emergência, lançada pelo
Ministério  da  Saúde  em  2003,  que  estrutura  e  organiza  a  rede  de  urgência  e
emergência no País, com o objetivo de integrar a atenção às urgências. O tamanho
da UPA depende do número de leitos de observação que deve abrigar e do número
de habitantes de sua área de abrangência.

As UPAs funcionam 24 horas por dia,  sete dias por  semana,  e podem resolver
grande  parte  das  urgências  e  emergências,  como pressão  e  febre  alta,  fraturas,
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cortes,  infarto  e  derrame,  por  meio  de  uma  estrutura  simplificada,  com  Raio  X,
eletrocardiografia, pediatria, laboratório de exames e leitos de observação.

A Portaria GM nº 342, de 4/3/2013, do Ministério da Saúde, redefiniu as diretrizes
para implantação das UPAs 24h em conformidade com a Política Nacional de Atenção
às Urgências, e dispôs sobre o incentivo financeiro de investimento para UPAs 24h
novas e UPAs 24h ampliadas e o respectivo incentivo financeiro de custeio mensal.

De acordo com a portaria,  a fim de receber incentivo financeiro de investimento
para  UPA  nova,  o  ente  federativo  interessado  deverá  cadastrar  sua  proposta,
previamente  pactuada  na  Comissões  Intergestores  Bipartites  -  CIB  -,  perante  o
Ministério da Saúde no Sistema de Monitoramento de Obras - Sismob. Além disso, a
proposta para implantação da UPA 24h deverá ser previamente submetida à análise e
aprovação do Conselho de Saúde do Município-sede e o projeto de arquitetura para a
sua construção deverá ser submetido à aprovação do órgão de vigilância sanitária
local  e  atender  às  diretrizes  e  regras  técnicas  fixadas  em  portaria  específica  da
Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde.

As  despesas  para  construção,  ampliação  e  aquisição  de  mobiliários  e
equipamentos da UPA 24h são de responsabilidade compartilhada, de forma tripartite,
entre  a  União,  os  estados  e  os  municípios,  e  a  complementação  dos  recursos
financeiros repassados pelo Ministério da Saúde, de responsabilidade conjunta dos
estados  e  dos  municípios,  devem  estar  em  conformidade  com  a  pactuação
estabelecida na respectiva CIB.

Dessa forma, para a construção de uma UPA em município, o gestor interessado
deve, primeiramente, ter a sua proposta aprovada pelo Conselho de Saúde e pela
Vigilância Sanitária locais e, então, apresentá-la à respectiva CIB para viabilizar a sua
pactuação, em conformidade com a Rede de Atenção às Urgências do Estado.

Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento da proposta em análise na forma de
requerimento para que se solicite à Secretaria Municipal Saúde de Sabará estudo da
possibilidade  de  o  município  elaborar  proposta  de  cadastramento,  perante  o
Ministério da Saúde, para a construção de uma UPA no distrito de Ravena.

Conclusão
Diante do exposto,  somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

2.074/2014 na forma do requerimento anexo.
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Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2014.
André Quintão, presidente e relator - Maria Tereza Lara - Fabiano Tolentino.

REQUERIMENTO Nº .../...
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

2.074/2014, de Júnior José da Silva, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja
encaminhado  ofício  à  Secretaria  Municipal  de  Saúde  de  Sabará  solicitando  a
realização de estudo sobre a viabilidade de elaborar proposta de cadastramento no
Ministério da Saúde, para a construção de uma Unidade de Pronto Atendimento - UPA
- no Distrito de Ravena, de acordo com a Portaria do Ministério da Saúde nº 342, de 4
de março de 2013.

Sala das Reuniões, ... de ... de ...
André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.078/2014
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 2.078/2014, de Diego Severino Rossi de Oliveira,

do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos - Dieese -,
sugere alteração do Programa 25 - Cultivar, Nutrir e Educar - da proposta de revisão
do Plano Plurianual de Ação Governamental - 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 Estadual de Educação.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 4/11 a 7/11/2014,
em Belo Horizonte, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do
Projeto de Lei nº 5.496/2014, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o
exercício de 2015.

Publicada no Diário do Legislativo de 27/11/2014, vem a proposta a esta comissão
para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Lei  nº  11.947,  de  16/6/2009,  estabelece  que  a  responsabilidade técnica  pela
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alimentação escolar nos estados e nos municípios cabe ao nutricionista responsável,
que deve elaborar os cardápios com a utilização de gêneros alimentícios básicos,
respeitando-se  as  referências  nutricionais,  os  hábitos  alimentares,  a  cultura  e  a
tradição alimentar da localidade e pautando-se na sustentabilidade e diversificação
agrícola da região, na alimentação saudável e adequada.

Assim, a atuação desse profissional na gestão da alimentação escolar no âmbito
das  escolas  é  fundamental  para  garantir  qualidade  e  eficiência  na  execução  do
programa. No entanto, o Estado conta com apenas seis nutricionistas para atender a
toda a rede estadual  de ensino.  Diante desse cenário,  a sugestão em análise se
mostra pertinente. É importante salientar que, desde a realização do ciclo de debates
Alimentação Escolar  como Estratégia  para  Segurança Alimentar  e  Nutricional,  em
2007, o tema frequenta a pauta de discussões na Assembleia Legislativa, inclusive
nas discussões dos planos plurianuais.

O entrave operacional à contratação de nutricionistas enfrentado pela Secretaria de
Estado de Educação advém de impedimentos legais em computar essa natureza de
despesa como gastos da educação, conforme determinação do Tribunal de Contas do
Estado. Essa situação foi relatada pelo Subsecretário de Administração do Sistema
Educacional, Leonardo Petrus, na audiência pública de discussão do PPAG, e poderia
ser solucionada se estabelecidas parcerias com órgãos de saúde, dentro dos limites
legais, como forma de viabilizar o disposto na Lei nº 19.481, de 12/1/2011, que institui
o Plano Decenal de Educação do Estado, para o período de 2011 a 2020. Nos termos
da Estratégia 11.1.11, o Estado deve “dotar o órgão central da Secretaria de Estado
de Educação e as superintendências regionais de ensino de nutricionistas habilitados,
com vínculo com a administração pública, para coordenar as ações dos programas de
alimentação escolar”.

Dessa forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em análise  por  meio  de
requerimentos  para  envio  de  ofício  com  pedido  de  providências  à  Secretaria  de
Estado de Planejamento e Gestão, à Secretaria de Estado de Educação, à Secretaria
de Estado de Casa Civil e Relações Institucionais e à Secretaria de Estado de Saúde
a fim de que estudem alternativas para viabilizar o cumprimento da referida ação do
Plano Decenal de Educação.
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Conclusão
Diante do exposto,  somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

2.078/2014 na forma dos requerimentos anexos.
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2014.
André Quintão, presidente e relator - Maria Tereza Lara - Fabiano Tolentino.

REQUERIMENTO Nº .../...
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

2.078/2014, de Diego Severino Rossi de Oliveira, do Departamento Intersindical de
Estatística  e  Estudos  Socioeconômicos  -  Dieese  -,  requer  a  V.  Exa.,  nos  termos
regimentais,  seja  encaminhado  à  Secretaria  de  Estado  de  Educação  pedido  de
providências para que seja viabilizado, em articulação com as Secretarias de Estado
de  Planejamento  e  Gestão,  de  Casa  Civil  e  Relações  Institucionais  e  Saúde,  o
cumprimento da Estratégia 11.1.11 contida na Lei nº 19.481, de 12/1/2011, que institui
o  Plano  Decenal  de  Educação  do  Estado,  para  o  período  de  2011  a  2020,  que
determina  que  o  órgão  central  da  Secretaria  de  Estado  de  Educação  e  as
superintendências  regionais  de  ensino  devem  ser  dotados  de  nutricionistas
habilitados, com vínculo com a administração pública, para coordenar as ações dos
programas de alimentação escolar.

Sala das Reuniões, ... de ... de …
André Quintão, presidente.

REQUERIMENTO Nº .../...
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

2.078/2014, de Diego Severino Rossi de Oliveira, do Departamento Intersindical de
Estatística  e  Estudos  Socioeconômicos  -  Dieese  -,  requer  a  V.  Exa.,  nos  termos
regimentais,  seja encaminhado à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
pedido de providências para que seja viabilizado, em articulação com as Secretarias
de Estado de Casa Civil e Relações Institucionais, Educação e Saúde, o cumprimento
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da  Estratégia  11.1.11  contida na  Lei  nº  19.481,  de12/1/2011,  que institui  o  Plano
Decenal de Educação do Estado, para o período de 2011 a 2020, a qual determina
que o órgão central da Secretaria de Estado de Educação e as superintendências
regionais de ensino devem ser dotados de nutricionistas habilitados, com vínculo com
a administração pública,  para  coordenar  as  ações dos programas de alimentação
escolar.

Sala das Reuniões, ... de ... de …
André Quintão, presidente.

REQUERIMENTO Nº .../...
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

2.078/2014, de Diego Severino Rossi de Oliveira, do Departamento Intersindical de
Estatística  e  Estudos  Socioeconômicos  -  Dieese  -,  requer  a  V.  Exa.,  nos  termos
regimentais,  seja  encaminhado à Secretaria  de  Estado de Casa Civil  e  Relações
Institucionais pedido de providências para que seja viabilizado, em articulação com as
Secretarias de Estado de Planejamento e Gestão, Educação e Saúde, o cumprimento
da  Estratégia 11.1.11 contida na Lei nº  19.481,  de 12/1/2011, que institui  o Plano
Decenal de Educação do Estado, para o período de 2011 a 2020, a qual determina
que o órgão central da Secretaria de Estado de Educação e as superintendências
regionais de ensino devem ser dotados de nutricionistas habilitados, com vínculo com
a administração pública,  para  coordenar  as  ações dos programas de alimentação
escolar.

Sala das Reuniões, ... de ... de …
André Quintão, presidente.

REQUERIMENTO Nº .../...
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

2.078/2014, de Diego Severino Rossi de Oliveira, do Departamento Intersindical de
Estatística  e  Estudos  Socioeconômicos  -  Dieese  -,  requer  a  V.  Exa.,  nos  termos
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regimentais,  seja  encaminhado  à  Secretaria  de  Estado  de  Saúde  pedido  de
providências para que seja viabilizado, em articulação com as Secretarias de Estado
de  Casa  Civil  e  Relações  Institucionais,  Planejamento  e  Gestão  e  Educação,  o
cumprimento da Estratégia 11.1.11 contida na Lei nº 19.481, de 12/1/2011, que institui
o Plano Decenal de Educação do Estado, para o período de 2011 a 2020, a qual
determina  que  o  órgão  central  da  Secretaria  de  Estado  de  Educação  e  as
superintendências  regionais  de  ensino  devem  ser  dotados  de  nutricionistas
habilitados, com vínculo com a administração pública, para coordenar as ações dos
programas de alimentação escolar.

Sala das Reuniões, ... de ... de …
André Quintão, presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.080/2014
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 2.080/2014, de autoria de Fábio Henrique de

Azevedo e outros, sugere alteração do Programa 189 - Exercício da Polícia Judiciária
e  Investigação  Criminal  -  na  proposta  de  revisão  do  Plano  Plurianual  de  Ação
Governamental - PPAG - 2012-2015 para o exercício de 2015, a fim de garantir a
convocação dos candidatos excedentes do concurso de perito  criminal do ano de
2013.

A  proposta  é  resultante  da  aglutinação  de  sugestões  apresentadas  por  meio
eletrônico no Portal da Assembleia Legislativa e em audiências públicas realizadas no
período de 4 a 7/11/2014, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher sugestões
para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 5.496/2014, que dispõe sobre a revisão do
PPAG 2012-2015 para o exercício de 2015.

Publicada no Diário do Legislativo de 27/11/2014, vem a proposta a esta comissão
para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposta em análise é resultante da aglutinação de sugestões coletadas por meio

eletrônico no Portal da Assembleia Legislativa e  durante as audiências públicas de
revisão  do  PPAG 2012-2015 para  o  exercício  de  2015.  O  pleito  objetiva  garantir
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recursos  para  a  convocação  dos  candidatos  excedentes  do  concurso  de  perito
criminal do ano de 2013.  A demanda é conhecida por  esta Casa,  que já recebeu
diversas  comitivas  de  aprovados  no  aludido  concurso,  em  busca  de  apoio  dos
parlamentares.

Em que pese a nobreza da reivindicação, pois permitiria reforçar a Perícia Criminal
do Estado, insta salientar que a questão é de mérito administrativo, uma vez que
compete ao Poder Executivo a decisão de nomear os candidatos. Assim, opinamos
pelo seu acolhimento na forma de requerimento com pedido de providências, dirigido
à Chefia da Polícia Civil, solicitando que realize estudo relativo à demanda e à política
de contratação de pessoal pelo órgão, de modo a analisar a viabilidade de convocar
os excedentes do concurso para perito criminal do ano de 2013.

Conclusão
Diante do exposto,  somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

2.080/2014 na forma do requerimento anexo.
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2014.
André Quintão, presidente e relator - Maria Tereza Lara - Fabiano Tolentino.

REQUERIMENTO Nº.../...
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

2.080/2014, apresentada por Fábio Henrique de Azevedo e outros, requer a V. Exa.,
nos termos regimentais, seja enviado pedido de providências à Chefia da Polícia Civil,
solicitando  que  realize  estudo relativo  à  demanda  e  à  política  de  contratação de
pessoal pelo órgão, de modo a analisar a viabilidade de convocar os excedentes do
concurso para perito criminal do ano de 2013.

Sala das Reuniões, ... de ... de …
André Quintão, presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.083/2014
Comissão de Participação Popular

Relatório
A  Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  2.083/2014,  de  autoria  da  Sra.Claudilene
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Henrique de Souza, encaminha sugestão de alteração da Ação 2053 - Governança
em Rede -, da proposta de revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício 2015, com
vistas  à  realização  de  reuniões  entre  os  setores  do  governo  do  Estado  nos
municípios,  para  que  os  gestores  estaduais  possam  ter  maior  conhecimento  das
potencialidades e das dificuldades de cada município mineiro.

A proposta foi apresentada por meio eletrônico no Portal da Assembleia Legislativa
ou em audiência pública realizada no período de 4 a 7/11/2014, em Belo Horizonte,
com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei  nº
5.496/2014, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015, para o exercício de
2015.

Publicada no Diário do Legislativo de 27/11/2014, vem a proposta a esta comissão
para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposta em epígrafe pretende que sejam realizadas reuniões nos municípios

com a presença de órgãos e entidades do Poder Executivo e com a participação da
população  local,  para  que  os  gestores  possam  ter  maior  conhecimento  das
potencialidades e das dificuldades de cada município.

A nova atualização do Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado - PMDI -, para o
período 2011-2030,  tem como pilar  a gestão para a cidadania e incorpora quatro
atributos necessários à sua consecução: cidadania, prosperidade, qualidade de vida e
sustentabilidade. Para tanto, o Plano tem como eixo o Estado Aberto e em Rede, que
busca efetivar as entregas de bens e serviços destinados à população por meio de
uma gestão  transversal,  regionalizada  e  aberta  à  participação da sociedade  civil.
Foram definidas 11 redes de desenvolvimento integrado, em forma de governança
integrada, matricial e transversal, que busca a cooperação entre governo e sociedade
civil, com vistas a maior agregação de valor na implementação das políticas públicas.
Para  cada  rede  de  desenvolvimento  integrado  há  um  conjunto  de  programas
estruturadores, que se desdobram em projetos e processos estratégicos, delineados
no PPAG 2012-2015.

Com  esse  escopo,  é  desenvolvido  o  projeto  piloto  Governança  em  Rede,  que
possui  dois  pilares:  gestão  regionalizada  e  gestão  participativa.  Por  meio  desse
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projeto,  são realizadas,  desde 2011,  reuniões de Comitês  Regionais  -  comitês de
integração dos vários órgãos e entidades na região -, em cidades-polo das 10 regiões
de planejamento do Estado. Cada comitê possui em sua composição representantes
de  todas  as  secretarias  dotadas  de  estrutura  regionalizada.  Além  disso,  foram
realizados Encontros Regionais com representantes da sociedade civil e do Comitê
Regional,  com o objetivo  de apresentar  e discutir  a  estratégia  governamental  nos
diversos campos de atuação do Estado, ou seja, nas diversas redes, e de possibilitar
aos  participantes  a  oportunidade  de  indicar  as  prioridades  dentre  as  estratégias
governamentais  de  longo prazo,  de  acordo com  as  especificidades  da  região  de
planejamento.  Na etapa piloto  do  projeto,  os  Encontros  Regionais  ocorreram nas
regiões do Rio Doce e Norte de Minas, em 2012. Foram eleitos representantes dos
Encontros Regionais e dos Comitês Regionais nessas regiões do projeto piloto que
conformaram  um  Fórum  Regional  para  acompanhar  a  execução  das  grandes
prioridades  estratégicas  da  ação  governamental.  As  reuniões  do  Fórum  Regional
aconteceram em 2013. Também há previsão, para 2014, de elaboração de cadernos
de  prioridades  regionais,  contendo  informações  demográficas  e  socioeconômicas
sobre a região e as prioridades e trabalhos intersetoriais realizados, sendo um para
cada região de planejamento do Estado. Ressalte-se que esse projeto é executado
pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag.

Quanto à sugestão da proponente por reuniões municipais, dada a dimensão do
território mineiro e o número elevado de municípios, a opção pela dimensão regional
é, sem dúvida, a mais acertada, pois reúne vários municípios e suas demandas em
uma  cidade  polo  do  Estado.  Assim,  o  governo  de  Minas,  por  meio  do  projeto
Governança  em  Rede,  já  atende  à  sugestão  da  proponente.  Cabe  solicitar
informações  sobre  a  avaliação  do  projeto;  reiterar,  junto  ao  Poder  Executivo,  a
importância tanto da participação popular na discussão da estratégia governamental
quanto  do  fomento  à  intersetorialidade,  por  meio  das  reuniões  regionalizadas  e
permanentes  entre  órgãos  do  governo;  e  solicitar  estudos  de  viabilidade  para  a
permanência de estruturas intersetoriais e participativas regionalizadas na proposta
de atualização do PMDI e do próximo PPAG 2016-2019.

Dessa forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de



281
____________________________________________________________________________

requerimentos que solicitem encaminhamento de ofícios à Seplag, com pedido de
informações sobre a avaliação do Projeto Governança em Rede, além dos motivos da
não expansão às demais regiões de planejamento do Estado; e ao governador do
Estado e à Seplag, em que se reitere a importância da participação da sociedade e
dos órgãos e entidades governamentais no planejamento governamental  de forma
regionalizada e em que sejam solicitados estudos de viabilidade para a permanência
de estruturas intersetoriais e participativas regionalizadas na proposta de atualização
do PMDI e do próximo PPAG 2016-2019.

Conclusão
Diante do exposto,  somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

2.083/2014 na forma dos requerimentos anexos.
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2014.
André Quintão, presidente e relator - Maria Tereza Lara - Fabiano Tolentino.

REQUERIMENTO Nº.../...
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

2.083/2014,  de  Claudilene  Henrique  de  Souza,  requer  a  V.  Exa.,  nos  termos
regimentais,  seja  encaminhado ofício ao Secretário  de  Estado de Planejamento e
Gestão, solicitando informações sobre a avaliação do Projeto Governança em Rede,
além dos motivos sobre a não expansão dos Encontros Regionais às demais regiões
de planejamento do Estado.

Sala das Reuniões, ... de ... de …
André Quintão, presidente.

REQUERIMENTO Nº.../...
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

2.083/2014,  de  Claudilene  Henrique  de  Souza,  requer  a  V.  Exa.,  nos  termos
regimentais,  seja  encaminhado  ofício  ao  Governador  do  Estado,  reiterando  a
importância da participação da sociedade e dos órgãos e entidades governamentais
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no  planejamento  governamental  de  forma  regionalizada  e  solicitando  estudos  de
viabilidade  para  a  permanência  de  estruturas  intersetoriais  e  participativas
regionalizadas na proposta de atualização do PMDI e do próximo PPAG 2016-2019.

Sala das Reuniões, ... de ... de …
André Quintão, presidente.

REQUERIMENTO Nº.../...
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

2.083/2014,  de  Claudilene  Henrique  de  Souza,  requer  a  V.  Exa.,  nos  termos
regimentais,  seja  encaminhado  ofício  à  Secretaria  de  Estado  de  Planejamento  e
Gestão,  reiterando  a  importância  da  participação  da  sociedade  e  dos  órgãos  e
entidades governamentais no planejamento governamental de forma regionalizada e
solicitando estudos de viabilidade para a permanência de estruturas intersetoriais e
participativas regionalizadas na proposta de atualização do PMDI e do próximo PPAG
2016-2019.

Sala das Reuniões, ... de ... de …
André Quintão, presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.084/2014
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 2.084/2014, de autoria de Claudilene Henrique de

Souza, questiona a eficácia do Programa 34 - Minas Mais Segura - da proposta de
revisão do Plano Plurianual  de Ação Governamental  -  PPAG -  2012-2015 para  o
exercício de 2015, solicitando melhoria das ações referentes à política de prevenção
ao uso e abuso de drogas e suas possíveis vinculações à criminalidade.

A proposta foi apresentada por meio eletrônico no Portal da Assembleia Legislativa,
como sugestão para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 5.496/2014, que dispõe
sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de 2015.

Publicada no Diário do Legislativo de 27/11/2014, vem a proposta a esta comissão
para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.
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Fundamentação
A proposição em epígrafe questiona, por meio da internet, a eficácia das ações de

segurança pública  voltadas  para  o  combate  ao  tráfico  de  drogas,  contexto  onde,
segundo a autora, os jovens são as maiores vítimas. Na verdade, não se trata de uma
proposta  de  alteração  do  PPAG,  mas  sim  de  um  questionamento  da  política  de
segurança pública do Estado como um todo.

Em que pesem os questionamentos apresentados, tendo em foco os procedimentos
da  participação  popular  na  revisão  do  PPAG,  entendemos  que  a  proposição  em
epígrafe  não  deve  ser  acolhida,  justamente  por  não  se  tratar  de  uma  proposta
específica de alteração da legislação orçamentária.

Conclusão
Diante do exposto, somos pelo não acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

2.084/2014.
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2014.
André Quintão, presidente e relator - Maria Tereza Lara - Fabiano Tolentino.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.088/2014
Comissão de Participação Popular

Relatório
A  Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  2.088/2014,  de  Ronildo  Vaqueiro,  sugere

alteração do Programa 149 - Incentivo ao Esporte -, da proposta de revisão do Plano
Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015 para o exercício de 2015, a
fim de apoiar a organização não governamental Vale Viver, de Águas Formosas.

A proposta foi apresentada por meio eletrônico no Portal da Assembleia Legislativa,
como sugestão para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 5.496/2014, que dispõe
sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de 2015.

Publicada no Diário do Legislativo de 27/11/2014, vem a proposta a esta comissão
para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposta de ação legislativa em tela objetiva garantir o aporte financeiro à ONG

Vale  Viver  de  Águas  Formosas.  Em  defesa  da  sua  solicitação,  o  proponente
argumenta  que  a  entidade  desenvolve  importante  trabalho  de  prevenção  do
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envolvimento  de  jovens  com  a  criminalidade,  de  combate  ao  sedentarismo  e  de
promoção da qualidade de vida da população, por meio da prática do jiu jitsu. No
entanto,  para  desenvolver  suas  atividades,  a  ONG está  necessitando  de  tatame,
quimonos, bebedouro e outros artigos, para os quais seriam necessários o montante
de R$40.000,00.

O acesso das entidades da sociedade civil a recursos do governo do Estado para o
desenvolvimento de atividades esportivas é possível no âmbito dos projetos Minas
Olímpica - geração esporte - e Minas Olímpica - incentivo ao esporte -, da Secretaria
de Estado de Turismo e Esporte - Setes.

O Minas Olímpica - geração esporte - seleciona os parceiros por meio de editais,
oportunidade  em  que  as  entidades  interessadas  devem  se  habilitar  para  obter  o
credenciamento e executar o projeto da secretaria. Já o Minas Olímpica - incentivo ao
esporte - possibilita o apoio financeiro a projetos esportivos aprovados pela Setes,
nos termos e prazos dos editais de seleção, por meio da dedução do saldo devedor
mensal do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS  -  Corrente
das empresas incentivadoras.

Desse  modo,  não  há  como  atender  o  proponente  por  meio  de  alteração  do
planejamento ou do orçamento estaduais, uma vez que o aporte de recursos para o
desenvolvimento de projetos esportivos depende de inciativa da própria entidade para
participar de editais de seleção e habilitação de entidades para os projetos Minas
Olímpica, da Setes.

Conclusão
Diante do exposto, somos pelo não acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

2.088/2014.
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2014.
André Quintão, presidente e relator - Maria Tereza Lara - Fabiano Tolentino.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.089/2014
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 2.089/2014, de Marinalva Maria de Jesus, da

Associação dos Povos Indígenas de Belo Horizonte e Região Metropolitana, e outros,
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sugere alteração do Programa 52 -  Aliança pela  Vida,  da proposta de  revisão do
Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015 para o exercício 2015,
para aumentar a meta financeira da Ação 4082 - Rede Complementar de Suporte
Social e Atenção ao Dependente Químico: Prevenção e Tratamento do Consumo de
Álcool  e Outras  Drogas -,  para apoiar  entidades de tratamento e recuperação de
usuários de álcool e outras drogas, entre elas, aquelas que atendem a indígenas.

A  proposta  é  resultante  da  aglutinação  de  sugestões  apresentadas  por  meio
eletrônico no Portal da Assembleia Legislativa e em audiências públicas realizadas no
período de 4 a 7/11/2014, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher sugestões
para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 5.496/2014, que dispõe sobre a revisão do
PPAG 2012-2015 para o exercício de 2015.

Publicada no Diário do Legislativo de 27/11/2014, vem a proposta a esta comissão
para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em análise é resultante da aglutinação de sugestões apresentadas

para o aprimoramento da proposta de revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício
de 2015, relativas à atenção ao usuário de álcool e outras drogas, do Programa 052 -
Aliança  pela  Vida  -,  com  vistas  a:  apoiar  financeiramente  a  Associação  Juntos
Venceremos, que atua em Águas Formosas na recuperação e reinserção social de
usuários de álcool e drogas, e a contratar clínicas de reabilitação para usuários de
drogas de populações indígenas.

Os autores justificam suas propostas afirmando que as comunidades terapêuticas e
demais associações que prestam atendimento de recuperação e ressocialização de
usuários de álcool e outras drogas enfrentam dificuldades financeiras.

A atenção ao usuário de álcool e outras drogas no âmbito do SUS segue o modelo
de  rede  de  atendimento  ambulatorial  e  hospitalar.  A  Portaria  GM  nº  3.088,  de
23/12/2011, do Ministério da Saúde, instituiu a Rede de Atenção Psicossocial para
pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do
uso  de  crack,  álcool  e  outras  drogas.  Nos  termos  da  norma  mencionada,  a
assistência  nessa  área  engloba  componentes  da  atenção  básica,  da  atenção
psicossocial  especializada,  da  atenção  de  urgência  e  emergência,  da  atenção
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residencial  de  caráter  transitório,  da  atenção  hospitalar,  além  de  estratégias  de
desinstitucionalização e de reabilitação psicossocial.

De maneira geral, todos os dependentes químicos são tratados no SUS por meio da
atenção básica, dos Centros de Atenção Psicossocial - Caps -, da atenção hospitalar,
das Unidades de Acolhimento e dos Serviços de Atenção em Regime Residencial,
entre  os  quais  se  incluem  as  Comunidades  Terapêuticas.  Dessa  forma,  não  se
enquadra  na  política  atual  de  atenção aos  usuários  de  álcool  e  outras  drogas  a
contratação de clínicas de reabilitação específicas para a população indígena.

Com relação ao fortalecimento das comunidades terapêuticas, o Programa Aliança
pela Vida, por meio da Ação 4082 - Rede Complementar de Suporte Social e Atenção
ao Dependente Químico: Prevenção e Tratamento do Consumo de Álcool e outras
Drogas -  visa a fomentar as  estratégias de prevenção do uso e abuso de álcool,
tabaco e outras drogas, a promover e disseminar o conhecimento sobre a temática e
a viabilizar o atendimento a dependentes químicos e seus familiares, por meio de
apoio à manutenção de atividades terapêuticas e à melhoria de infraestrutura das
entidades prestadoras de serviço.

Para receberem apoio financeiro do Estado, no âmbito dessa ação, as entidades
que atuam na recuperação e reinserção social de usuários de álcool e drogas devem
ser  credenciadas  pela  Subsecretaria  de  Políticas  sobre  Drogas  da  Secretaria  de
Estado de Defesa Social - Seds. O credenciamento é o procedimento empregado
pela  subsecretaria,  conforme  a  Resolução  Conjunta  da  Secretaria  de  Estado  de
Defesa Social, da Secretaria de Estado da Saúde e da Secretaria de Estado e da
Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social n° 150, de 21/10/2011,
no qual as entidades comprovam sua regularidade jurídica e fiscal, bem como sua
capacidade técnica para integrarem a rede complementar de suporte social e atenção
ao dependente químico.

Portanto,  a  proposta  de  aumentar  a  meta  financeira  da  Ação 4082 para  apoiar
entidade  específica  de  tratamento  e  recuperação  de  usuários  de  álcool  e  outras
drogas  não seria  viável  no  processo de  revisão  do  PPAG -  2012-2015  -  para  o
exercício 2015, já que todas as comunidades terapêuticas devem seguir os mesmos
procedimentos descritos na resolução citada.
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Diante do exposto, opinamos pelo não acolhimento da proposta em análise.
Conclusão

Diante do exposto, somos pelo não acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº
2.089/2014.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2014.
André Quintão, presidente e relator - Maria Tereza Lara - Fabiano Tolentino.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.090/2014
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 2.090/2014, de autoria de Samuel Gazolla Lima,

da Câmara Municipal  de  Ubá,  encaminha sugestão  de  alteração  da Ação 1328 -
Construção,  Ampliação  e  Reforma  das  Unidades  e  dos  Campi da  Uemg  -,  na
proposta de revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015
para o exercício de 2015, a fim de destinar recursos para a construção do câmpus da
Uemg em Ubá.

A proposta foi apresentada por meio eletrônico no Portal da Assembleia Legislativa,
como sugestão para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 5.496/2014, que dispõe
sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de 2015.

Publicada no Diário do Legislativo de 27/11/2014, vem a proposta a esta comissão
para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposta em epígrafe objetiva que sejam destinados recursos para a construção

do câmpus da Universidade do Estado de Minas Gerais em Ubá no âmbito da Ação
1328 - Construção, Ampliação e Reforma das Unidades e dos Campi da Uemg -, do
Programa 140  -  Desenvolvimento  do  Ensino  Superior  na  Uemg,  da  proposta  de
revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015.

Em  defesa  de  sua  solicitação,  o  proponente  informa que  o  câmpus da  Uemg
situado no Município de Ubá atualmente funciona em prédio cedido pela prefeitura
municipal, dividindo o espaço com outras duas instituições: o polo da Universidade
Aberta do Brasil - UAB - e unidade do Instituto Federal de Educação Tecnológica -
Ifet. Portanto, para melhor desenvolvimento das atividades acadêmicas, de pesquisa
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e extensão, segundo o proponente, seria necessária a construção de câmpus próprio
da Uemg Ubá, o que muito contribuiria para o desenvolvimento da cidade e da região.

Sabe-se que já existe um projeto de construção de um câmpus da Uemg em Ubá
em  terreno  já  doado  pela  prefeitura;  no  entanto,  não há  informações  disponíveis
sobre a atual situação do projeto. Além disso, no projeto de revisão do PPAG para o
ano 2015, não há previsão orçamentária específica para construção do câmpus em
Ubá, uma vez que na Ação 1328 - Construção, Ampliação e Reforma das Unidades e
dos Campi da Uemg - onde deveriam constar os recursos para este fim, há apenas
uma janela orçamentária de R$1.000,00 para a região “Estadual”.

Para  pleitear  os  recursos  necessários  à  construção  do  câmpus  em  Ubá,
entendemos necessário conhecer a atual situação desse projeto. Por isso, opinamos
pelo  acolhimento  da  proposta  por  meio  de  requerimento  para  envio  de  ofício  à
Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia e Ensino Superior para que preste essa
informação.

Conclusão
Diante do exposto,  somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

2.090/2014 na forma do requerimento anexo.
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2014.
André Quintão, presidente e relator - Maria Tereza Lara - Fabiano Tolentino.

REQUERIMENTO Nº.../...
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

2.090/2014, de Samuel Gazolla Lima, da Câmara Municipal de Ubá, requer a V. Exa.,
nos  termos  regimentais,  seja  encaminhado ao secretário  de Estado de Ciência  e
Tecnologia  e  Educação Superior  pedido  de  informação sobre  a atual  situação do
projeto de construção do câmpus da Uemg em Ubá.

Sala das Reuniões, ... de ... de ...
André Quintão, presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.091/2014
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 2.091/2014, de autoria de Samuel Gazolla Lima,
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sugere alteração do Programa 34 - Minas Mais Segura -, da proposta de revisão do
Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015 para o exercício de
2015,  de forma a garantir  recursos para a  instalação de conselhos de  segurança
pública nos bairros do Município de Ubá.

A proposta foi apresentada por meio eletrônico no Portal da Assembleia Legislativa,
como sugestão para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 5.496/2014, que dispõe
sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de 2015.

Publicada no Diário do Legislativo de 27/11/2014, vem a proposta a esta comissão
para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposta em epígrafe pretende garantir recursos para a instalação de conselhos

de segurança pública nos bairros do Município de Ubá.
A instalação de conselhos comunitários de segurança pública em Minas Gerais se

disseminou  a  partir  de  2000,  quando a  Polícia  Militar  passou  a  encará-los  como
estratégia de policiamento ostensivo com participação social, a denominada “polícia
comunitária”. Apesar de ser valorizado na política de policiamento ostensivo, não há
norma  estadual  que  obrigue  o  Poder  Executivo  a  dar  suporte  à  criação  desses
conselhos comunitários. Assim, tal incentivo requer juízo de mérito administrativo por
parte dos órgãos do governo estadual.

Sobre o tema, merece destaque a Resolução nº 734/2003, da Secretaria de Defesa
Social, que dispõe sobre o procedimento para o registro dos conselhos comunitários
de segurança pública na secretaria. Na resolução, fica claro que a iniciativa para a
criação do conselho deve ser da sociedade local.

Nesses termos,  entendemos que a  demanda apresentada deve ser  acolhida  na
forma de requerimento solicitando encaminhamento de ofício ao Comando da Polícia
Militar  em Ubá, solicitando providências para que seja incentivada a instalação de
conselhos  comunitários  de  segurança  pública  em  Ubá,  objetivando  a
descentralização do atendimento da Polícia Militar no município.

Conclusão
Diante do exposto,  somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

2.091/2014 na forma do requerimento anexo.
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Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2014.
André Quintão, presidente e relator - Maria Tereza Lara - Fabiano Tolentino.

REQUERIMENTO Nº .../...
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

2.091/2014,  apresentada por  Samuel  Gazolla  Lima,  requer  a  V.  Exa.,  nos termos
regimentais, seja enviado ofício ao Comando da Polícia Militar em Ubá, solicitando
providências para que seja incentivada a instalação de conselhos comunitários de
segurança pública nesse Município, objetivando a descentralização do atendimento
da Polícia Militar na cidade.

Sala das Reuniões, ... de ... de ...
André Quintão, presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.093/2014

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 2.093/2014, de autoria de Samuel Gazolla Lima,
sugere alteração da Ação 1231 - Redução e Valorização de Resíduos - na proposta
de revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015 para o
exercício de 2015, para assegurar recursos para a instalação de um aterro sanitário
no Município de Ubá.

A proposta foi apresentada por meio eletrônico no Portal da Assembleia Legislativa,
ou em audiência pública realizada no período de 4/11 a 7/11/2014, em Belo Horizonte,
com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei  nº
5.496/2014, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de
2015.

Publicada no Diário do Legislativo de 27/11/2014, vem a proposta a esta comissão
para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em análise, ao solicitar recursos no orçamento para a construção de

um aterro sanitário no Município de Ubá, traz como justificativa a consideração de
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que, dado o elevado custo de implementação de um aterro sanitário,  é preciso que
sua construção conte com o apoio do governo estadual. Além disso, a construção do
aterro  sanitário  poderia  atender  toda  a  microrregião  e,  de  forma  consorciada,
apresentar resultados muito positivos para toda a região.

A Ação nº 1231 tem a finalidade de promover a redução da geração de resíduos e
efluentes e sua valorização, por meio da reutilização e reciclagem. A forma de medir a
eficácia da ação é a contabilização do número de municípios com a disposição final
adequada de resíduos sólidos urbanos.

Conforme  prevê  a  legislação  de  resíduos  sólidos,  o  prazo  para  que  todos  os
municípios  acabem com os lixões  se  encerrou  em agosto  de 2014.  Pelo  que se
divulgou em informes municipais, Ubá desativou o lixão ali existente anteriormente,
instalando em seu lugar uma estação de transbordo, onde se recolhe o lixo, que é
levado para  o  aterro sanitário  em Juiz  de Fora,  como cumprimento  da  legislação
ambiental.  Além  disso,  teria  sido  criada  a  Associação  de  Catadores  de  Materiais
Recicláveis  -  Reciclau  -,  que  reúne  em  um  sistema  de  cooperativa  os  antigos
catadores que trabalhavam no lixão. Há também a previsão para a construção de um
aterro sanitário no município.

No âmbito da política estadual de resíduos sólidos, a Fundação Estadual de Meio
Ambiente - Feam - e o Centro Mineiro de Referência em Resíduos - CMRR -, a ela
vinculado, desenvolvem um importante trabalho de apoio técnico e de capacitação
para  agentes  municipais,  promovendo  a  logística  adequada  para  ações  de
consorciamento e apoio à gestão municipal de resíduos sólidos.

A  proposta  pode  ser  acolhida  por  meio  de  requerimento  solicitando
encaminhamento de ofício à Feam para que esta disponibilize assistência à Prefeitura
Municipal  de  Ubá  na  implantação  do  sistema  municipal  de  disposição  final  de
resíduos  sólidos  urbanos  e  na  canalização  de  possíveis  recursos  disponíveis  do
Estado para tais empreendimentos.

Conclusão
Diante do exposto,  somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

2.093/2014 na forma do requerimento anexo.
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2014.
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André Quintão, presidente e relator - Maria Tereza Lara - Fabiano Tolentino.
REQUERIMENTO .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas
Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº
2.093/2014, de autoria de Samuel Gazolla Lima, requer a V. Exa. seja encaminhado à
Fundação Estadual  de Meio  Ambiente -  Feam -  pedido  de providências  para  que
promova assistência técnica à Prefeitura Municipal de Ubá na implantação adequada
de  sistema  municipal  de  disposição  final  de  resíduos  sólidos  urbanos  e  na
canalização  de  possíveis  recursos  disponíveis  do  Estado  ou  da  União  para  tal
empreendimento.

Sala das Reuniões, ... de … de …
André Quintão, presidente.
Justificação: A proposta solicita recursos no orçamento para a construção de um

aterro sanitário no Município de Ubá e traz como justificativa a consideração de que,
dado o elevado custo de implementação de um aterro sanitário, é preciso que sua
construção conte com o apoio do governo estadual. Informes locais anunciam que
Ubá já desativou o lixão ali  existente anteriormente, instalando em seu lugar uma
estação de transbordo, onde se recolhe o lixo, que é levado para o aterro sanitário em
Juiz de Fora, como cumprimento da legislação ambiental. Há também a previsão para
a construção de um aterro sanitário no município. No âmbito da política estadual de
resíduos sólidos, a Fundação Estadual de Meio Ambiente - Feam - e o Centro Mineiro
de Referência em Resíduos - CMRR -, a ela vinculado, desenvolvem um importante
trabalho de apoio técnico e de capacitação para agentes municipais, promovendo a
logística adequada para  ações de consorciamento e apoio à gestão municipal  de
resíduos sólidos. Com esses pressupostos, a solicitação no presente requerimento é
encaminhada à Feam para que dê seu apoio em relação à importante iniciativa da
administração municipal de Ubá.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.094/2014
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 2.094/2014, de autoria de Júnior José da Silva,
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sugere  alteração  do  Programa 109  -  Proteção  da  Biodiversidade  e  Unidades  de
Conservação - na proposta de revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental -
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.

A proposta é resultante da aglutinação de sugestões apresentadas no Portal  da
Assembleia  ou  em  audiências  públicas  realizadas  de  4/11  a  7/11/2014,  em  Belo
Horizonte, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de
Lei nº 5.496/2014, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício
de 2015.

Publicada no Diário do Legislativo de 27/11/2014, vem a proposta a esta comissão
para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposta em análise é resultante da aglutinação de sugestões coletadas para

revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de 2015, relativas à  criação, com o
apoio financeiro do Estado, de unidades de conservação no Município de Ubá, que
carece  de  áreas  de  proteção  ambiental.  O  apoio  do  governo  é  necessário  para
viabilizar os estudos técnicos necessários, dotar as unidades a serem criadas de um
mínimo  de  infraestrutura,  promover  a  educação  ambiental,  entre  outras  ações
importantes para esse fim.

A proposta sugere ainda a inclusão da Mata do Ravenópolis e da Mata da Estação
de Tratamento de Água de Ravena, Distrito de Sabará, nos programas de criação de
unidades de conservação do Estado. O estímulo ao aumento das áreas protegidas é
importante para, junto com outras medidas, conservar áreas de mananciais ou de
flora  e  fauna  especialmente  frágeis,  sensíveis  ou  necessárias  à  preservação  da
natureza.  Áreas  protegidas  próximas  de cidades  auxiliam no microclima local,  na
redução  da  poluição  em  termos  de  particulados  e  servem  como  instrumento  de
educação ambiental e conscientização para a convivência harmônica com a natureza.

A inclusão, portanto, da Mata do Ravenópolis e da Mata da Estação de Tratamento
de Água de Ravena nos programas de criação de parques estaduais, assim como
áreas a serem definidas no Município de Ubá, objetivam, na visão de seus autores,
preservar áreas importantes desses dois municípios.
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Não obstante a importância das medidas solicitadas, é imperioso a obtenção de
mais informações sobre as áreas e os municípios citados a fim de se conhecer a
realidade ambiental e definir as melhores medidas a serem adotadas.

Dessa forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma de
requerimento solicitando o encaminhamento de ofício com pedido de providências ao
Instituto Estadual de Florestas - IEF - para elaboração de estudos sobre a viabilidade
de  criação  de  unidades  de  conservação  no  Município  de  Ubá  e  de  reservas  de
desenvolvimento  sustentável  na  Mata  do  Ravenópolis  e  na  Mata  da  Estação  de
Tratamento de Água de Ravena, no Distrito de Ravena, em Sabará. No requerimento
irá constar, ainda, o pedido de envio dos estudos completos dos dois municípios à
Assembleia Legislativa e os referentes a Ubá e a Ravena, em Sabará, às respectivas
câmaras de vereadores e prefeituras.

Conclusão
Diante do exposto,  somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

2.094/2014 na forma do requerimento anexo.
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2014.
André Quintão, presidente e relator - Maria Tereza Lara - Fabiano Tolentino.

REQUERIMENTO Nº .../...
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

2.094/2014,  de  Júnior  José  da  Silva  e  outros,  requer  a  V.  Exa.,  nos  termos
regimentais,  seja  encaminhado  ao  Instituto  Estadual  de  Florestas pedido  de
providências  para  estudos  de  viabilidade  objetivando  a  criação  de  unidades  de
conservação  no  Município  de  Ubá  e  a  criação  de  reservas  de  desenvolvimento
sustentável na Mata do Ravenópolis e na Mata da Estação de Tratamento de Água de
Ravena, no Distrito de Ravena, em Sabará, enviando-se os estudos completos dos
dois municípios à Assembleia Legislativa e os estudos referentes a Ubá e a Ravena,
em Sabará, às respectivas câmaras de vereadores e prefeituras.

Sala das Reuniões, … de ... de ...
André Quintão, presidente.
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PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.096/2014
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  2.096/2014,  de  José  dos  Reis  Pereira,  da

Formação  Sindical  Fetaemg,  sugere  alteração  da  Rede  de  Educação  e
Desenvolvimento  Humano,  da  proposta  de  revisão  do  Plano  Plurianual  de  Ação
Governamental - PPAG - 2012-2015 para o exercício 2015, para que a educação do
campo e dos povos tradicionais integrem o macroprocesso de educação do Estado
com metas físicas definidas em todas ações, programas e processos desenvolvidos
pela Secretaria de Estado de Educação.

A proposta foi apresentada por meio eletrônico no Portal da Assembleia Legislativa,
como sugestão para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 5.496/2014, que dispõe
sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de 2015.

Publicada no Diário do Legislativo de 27/11/2014, vem a proposta a esta comissão
para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
Pelo  que  se  depreende  da  sugestão  em  estudo,  o  que  se  pretende  é  uma

reestruturação dos programas da função educação, com vistas ao aprimoramento das
políticas de educação do campo e de outras comunidades e povos tradicionais e sua
inserção efetiva  na política educacional  do Estado.  Para tanto,  as  especificidades
dessas modalidades educacionais seriam expressas em cada programa e ação do
plano plurianual.

No PPAG 2012-2015 e no projeto de revisão em tramitação apenas as Ações 4181
e  4185  do  Programa  271  -  Melhoria  da  Educação  Básica  -  são  voltadas
especificamente para as escolas do campo, e sua execução financeira em 2014 até
novembro,  segundo  o  Sistema de Informações  Gerenciais  e  de  Planejamento  do
Plano  Plurianual  -  Sigplan  -,  é  de  4,56%  e  15,40%,  respectivamente.  Não  há
programas nem ações específicos no PPAG para a educação indígena e quilombola
nem referência  a  essas  modalidades  nos  objetivos  e  finalidades  de programas  e
ações gerais de educação básica.

A concretização de uma mudança de concepção dos programas nos moldes do que
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sugere  o  proponente  requereria  uma redefinição não  apenas  do  Programa 271  -
Melhoria da Educação Básica -, mas também de diversos programas estruturadores e
associados,  envolvendo  boa  parte  da  Rede  de  Educação  e  Desenvolvimento
Humano, o que, ademais, mereceria uma avaliação prévia de mérito da iniciativa. Não
é razoável que no último ano de vigência do PPAG 2012-2015 se empreenda uma
medida desse porte. Discussões dessa natureza deveriam preceder a formulação do
próximo PPAG a ser realizada pelo novo governo do Estado.

Uma comissão permanente de educação no campo foi instituída pelo Decreto nº
46.218,  de  15/4/2013,  composta  por  representantes  do  governo  e  de  diversas
entidades afins à temática, com a finalidade de propor diretrizes e ações para sua
implementação,  mas  seria  necessário  conhecer  suas  realizações,  quais  medidas
estariam  em  processo  e  quais  teriam  continuidade  no  próximo  mandato
governamental.

Dessa forma, opinamos pelo acolhimento da proposta por meio de requerimento
para envio de ofício com pedido de providências à Secretaria de Estado de Educação
para que, na formulação do PPAG 2016-2019, a educação do campo e de povos
tradicionais  seja  considerada,  de  forma  abrangente,  no  escopo  dos  programas  e
ações  voltados à  educação,  com a participação efetiva  de  representantes dessas
áreas nas discussões sobre o tema.

Conclusão
Diante do exposto,  somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

2.096/2014 na forma do requerimento anexo.
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2014.
André Quintão, presidente e relator - Maria Tereza Lara - Fabiano Tolentino.

REQUERIMENTO Nº.../...
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

2.096/2014, de José dos Reis Pereira, da Formação Sindical Fetaemg, requer a V.
Exa., nos termos regimentais, seja encaminhado à Secretaria de Estado de Educação
pedido  de  providências  para  que,  na  formulação  do  Plano  Plurianual  de  Ação
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Governamental - PPAG - 2016-2019, a educação do campo e de povos tradicionais
seja considerada, de forma abrangente, no escopo dos programas e ações voltados à
educação,  com a participação efetiva de representantes dessas comunidades nas
discussões sobre o tema.

Sala das Reuniões, ... de ... de ...
André Quintão, presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.097/2014
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 2.097/2014, de Diego Rossi, do Sind-UTE/MG,

sugere alteração da Ação 1085 - Educação em Tempo Integral - Alimentação Escolar
-, da proposta de revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-
2015, modificando sua finalidade e suas metas física e financeira.

A proposta foi apresentada por meio eletrônico no portal da Assembleia Legislativa,
como sugestão para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 5.496/2014, que dispõe
sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de 2015.

Publicada no Diário do Legislativo de 27/11/2014, vem a proposta a esta comissão
para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A sugestão em análise pleiteia a universalização do Programa de Educação em

Tempo Integral, com elevação dos recursos aplicados, bem como a sua integração
com o Programa Mais Educação, do governo federal. O proponente ressalta também,
na  justificativa  da  proposta,  a  diferença  entre  as  metas  físicas  das  Ações
Complementares 1077 - Educação em Tempo Integral - e 1085 - Educação em Tempo
Integral - Alimentação Escolar -, que deveriam beneficiar o mesmo número de alunos,
já que estes são beneficiados pelas duas ações concomitantemente.

Segundo  informações  de  Leonardo  Petrus,  subsecretário  de  Administração  do
Sistema Educacional, durante a audiência pública da educação, ciência e tecnologia
para debater a proposta de revisão do PPAG para 2015, o Programa Mais Educação -
que tem o mesmo objetivo do Escola de Tempo Integral  -  encontra-se totalmente
integrado ao Programa de Educação em Tempo Integral - Proeti -, ou seja, todas as
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escolas do Estado que participam do Proeti também participam do Mais Educação.
Ele esclareceu também que a diferença de 4.200 alunos nas metas físicas da ação de
alimentação escolar e de atendimento em tempo integral decorre de parceria com o
Município  de  Belo  Horizonte,  mediante  a  qual  esses  alunos  estariam  sendo
atendidos.

Quanto à possibilidade de ampliação do programa, é necessário salientar que a
implantação deste nas escolas não é decisão unilateral da SEE. A escola interessada,
no exercício de sua autonomia, tem de construir um projeto pedagógico voltado a
esse fim e buscar as parcerias com entidades diversas e com a comunidade em seu
entorno para a promoção das atividades. A partir desse projeto é que a SEE faz os
investimentos necessários dentro das prioridades do programa.

O Programa Mais Educação, por sua vez, tem sido ampliado a cada ano, mas ainda
não é possível prever o número de escolas e alunos a serem beneficiados no Estado
a partir de 2015, pois, além da capacidade própria de expansão, a implementação do
programa  depende  também  da  adesão  voluntária  das  escolas.  Esses  fatores
dificultam o dimensionamento das reais necessidades de ampliação do Proeti para o
próximo ano. É recomendável que seja feito um planejamento das possibilidades de
ampliação do Proeti, em sintonia com o andamento do Programa Mais Educação no
âmbito do Estado.

Dessa forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em análise  por  meio  de
requerimento  para  envio  de  ofício  à  SEE  solicitando  estudo  de  viabilidade  para
ampliação  do  Proeti,  tendo  em  vista  as  perspectivas  de  ampliação  do  programa
federal Mais Educação e a integração entre os dois programas.

Conclusão
Diante do exposto,  somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

2.097/2014 na forma do requerimento anexo.
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2014.
André Quintão, presidente e relator - Maria Tereza Lara - Fabiano Tolentino.

REQUERIMENTO Nº .../...
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
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A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº
2.097/2014, de Diego Rossi, do Sind-UTE, requer a V. Exa., nos termos regimentais,
seja encaminhado à Secretaria de Estado de Educação pedido de providências para
que seja  realizado  estudo  sobre  a  viabilidade  dA  ampliação  do  Programa  de
Educação em Tempo Integral, a partir do ano de 2015, tendo em vista as perspectivas
de ampliação do programa federal Mais Educação e a integração existente entre os
dois programas.

Sala das Reuniões, … de ... de …
André Quintão, presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.100/2014
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 2.100/2014, de autoria de Diego Rossi, do Sind-

UTE/MG, sugere seja incluída no Programa 015 - Educação para Crescer - a ação
Valorização  dos  Trabalhadores  em  Educação,  na  proposta  de  revisão  do  Plano
Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015 para o exercício de 2015,
para acolher o disposto na Lei Federal nº 11.738, de 16/7/2008, que instituiu o piso
salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação
básica.

A proposta foi apresentada por meio eletrônico no portal da Assembleia Legislativa,
como sugestão para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 5.496/2014, que dispõe
sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de 2015.

Publicada no Diário do Legislativo de 27/11/2014, vem a proposta a esta comissão
para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposta de ação legislativa em comento pretende incluir ação nova no Programa

015 - Educação para Crescer -, de forma a atender o disposto em legislação federal
específica que estabelece o piso salarial profissional nacional para os profissionais do
magistério público da educação básica. No entendimento do autor, o Estado não vem
cumprindo a legislação.

Independentemente da discussão acerca da forma como o Estado remunera seus



300
____________________________________________________________________________

servidores da área educacional e em que pese a importância do pleito apresentado
pelo  proponente,  julgamos  que  a  matéria  não  deve  ser  tratada  no  âmbito  dos
programas  constantes  do  PPAG,  por  tratar-se  de  assunto  a  ser  regulado  em  lei
específica.

Nada impede, no entanto,  que essa Casa Legislativa se posicione, de imediato,
favoravelmente à Lei Federal nº 11.738, de 2008, razão pela qual nos manifestamos
favoravelmente à proposta em tela na forma de requerimento em que se solicite seja
encaminhado ao governador do Estado pedido de providências para o cumprimento
dessa norma federal.

Conclusão
Diante do exposto,  somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

2.100/2014 na forma do requerimento anexo.
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2014.
André Quintão, presidente e relator - Maria Tereza Lara - Fabiano Tolentino.

REQUERIMENTO Nº .../...
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado:
A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

2.100/2014,  de  Diego  Rossi,  do  Sind-UTE/MG,  requer  a  V.  Exa.,  nos  termos
regimentais, seja enviado ofício ao governador do Estado com pedido de providências
para que o Estado cumpra, de imediato, as determinações contidas na Lei Federal nº
11.738,  de  16/7/2008,  que  instituiu  o  piso  salarial  profissional  nacional  para  os
profissionais do magistério público da educação básica.

Sala das Reuniões, … de … de …
André Quintão, presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.101/2014
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 2.101/2014, de autoria de Diego Rossi, do Sind-

UTE/MG, sugere alteração do Programa 15 - Educação para Crescer -, da proposta
de revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015, para o
exercício 2015, a fim de excluir a Ação 1025 - Professor da Família.
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A proposta foi apresentada por meio eletrônico no Portal da Assembleia Legislativa,
como sugestão para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 5.496/2014, que dispõe
sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de 2015.

Publicada no Diário do Legislativo de 27/11/2014, vem a proposta a esta comissão
para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposta de ação legislativa em tela visa a exclusão da Ação 1025 - Professor da

Família  -  do  Plano  Plurianual  de  Ação  Governamental  -  PPAG  -  2012-2015.  O
proponente considera que a referida ação, por não ter caráter educacional, não seria
de competência da Secretaria de Estado de Educação, além de não condizer com as
determinações  legais  do  art.  70  da  Lei  Federal  nº  9.394,  de  20/12/1996  (Lei  de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB).

A Ação 1025 tem por finalidade ampliar a participação da família na vida escolar dos
alunos do ensino médio, melhorar o relacionamento dos alunos e familiares com a
escola, além de incentivar que os pais ou responsáveis pelos alunos possam iniciar
ou  retomar  os  estudos,  contribuindo,  com  isso,  para  a  diminuição  da  evasão  e
aumento do rendimento escolar dos alunos atendidos.

Segundo  informação  do  gestor  do  programa,  para  2015,  está  previsto  o
atendimento  de  26.662  alunos  de  87  escolas,  as  quais  fazem  parte  das
Superintendências Regionais de Ensino de Almenara, Araçuaí, Diamantina, Patos de
Minas, Sete Lagoas, Unaí,  além das Metropolitanas B e C, localizadas na Região
Metropolitana de Belo Horizonte.

A argumentação do proponente não procede, já que o art. 70 da LDB apenas define
a natureza das despesas a serem realizadas com vistas à consecução dos objetivos
básicos  das  instituições  educacionais  que  podem  ser  consideradas  como  de
manutenção  e  desenvolvimento  do  ensino;  e  o  programa  encontra  respaldo  na
própria LDB, que define como atribuição do estabelecimento de ensino articular-se
com as  famílias  e  a  comunidade,  promovendo a  integração da sociedade com a
escola.

Assim, somos pelo não acolhimento da proposição em análise.



302
____________________________________________________________________________

Conclusão
Diante do exposto, somos pelo não acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

2.101/2014.
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2014.
André Quintão, presidente e relator - Maria Tereza Lara - Fabiano Tolentino.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.102/2014
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 2.102/2014, de autoria de Diego Rossi, do Sind-

UTE/MG, sugere a alteração do Programa 15 - Educação para Crescer -, da proposta
de revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015 para o
exercício 2015, a fim de excluir a Ação 4187 - Programa de Intervenção Pedagógica -
Ensino Fundamental - PIP/EF.

A proposta foi apresentada por meio eletrônico no Portal da Assembleia Legislativa,
como sugestão para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 5.496/2014, que dispõe
sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de 2015.

Publicada no Diário do Legislativo de 27/11/2014, vem a proposta a esta comissão
para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O  proponente  justifica  a  sugestão  de  exclusão  do  Programa  de  Intervenção

Pedagógica  do  Ensino  Fundamental  alegando  que  o  programa  estaria  sendo
executado de forma terceirizada e que não estaria cumprindo seus objetivos.

O PIP/EF tem como objetivo contribuir para a elevação dos índices de desempenho
dos alunos na alfabetização e nos diferentes componentes curriculares do 4º ao 9º
ano,  com  foco  em  língua  portuguesa,  matemática  e  ciências.  Para  alcançar  os
objetivos do programa, a Secretaria de Estado de Educação criou equipes compostas
por  educadores  habilitados  e  com  experiência  em  docência  para  realizar  o
acompanhamento pedagógico nas escolas. Essas equipes orientam a execução do
plano  pedagógico,  apoiam  pedagogicamente  professores  e  alunos  e  propõem
estratégias  de  intervenção  pedagógica,  especialmente  para  aqueles  alunos  que
apresentem baixo desempenho escolar.
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É  importante  destacar  que  o  programa  vem  sofrendo  alterações  desde  2012,
quando teve seu escopo ampliado. O atendimento, que era restrito aos alunos do 1º
ao 4º ano do ensino fundamental, foi estendido aos alunos do 4º ao 9º ano. Além
disso, em 2013, o PIP foi implantado em todos os municípios mineiros que contam
com sistema de ensino próprio.

Segundo informação dos gestores do programa, ele deixou de ser executado pela
Fundação  Eduardo  Azeredo,  de  forma  terceirizada,  e  passou  a  ser  de
responsabilidade  das  equipes  de  analistas  das  Superintendências  Regionais  de
Ensino.

Segundo  informações  do  site  Agência  Minas,  os  resultados  do  Programa  de
Avaliação da Alfabetização - Proalfa -, indicam que, de 2006 a 2012, o desempenho
dos alunos do 3º ano do ensino fundamental da rede estadual em língua portuguesa
melhorou consideravelmente e esses bons resultados teriam sido assegurados pela
implementação do PIP.

Sendo  assim,  não nos  parece que seja  adequado eliminar  a  ação e,  por  isso,
opinamos pelo não acolhimento da proposta em análise.

Conclusão
Diante do exposto, somos pelo não acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

2.102/2014.
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2014.
André Quintão, presidente e relator - Maria Tereza Lara - Fabiano Tolentino.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.106/2014
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 2.106/2014, de Diego Rossi, do Sind-UTE-MG,

sugere alteração do Programa 15 - Educação para Crescer -, da proposta de revisão
do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015 para o exercício de
2015, a fim de criar a ação “Implementação do PNE no Estado”.

A proposta foi apresentada por meio eletrônico no Portal da Assembleia Legislativa,
como sugestão para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 5.496/2014, que dispõe
sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de 2015.
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Publicada no Diário do Legislativo de 27/11/2014, vem a proposta a esta comissão
para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposta em tela sugere a criação de nova ação no planejamento do Estado com

o objetivo de implementar a Lei Federal nº 13.005, de 25/6/2014, que aprova o Plano
Nacional de Educação - PNE -, de modo a cumprir as metas e estratégias por ele
instituídas, promovendo a melhoria da educação em Minas Gerais.

Por força da Emenda à Constituição nº  59,  de 11/11/2009, o Plano Nacional de
Educação  passou  a  ser  uma  exigência  constitucional  de  periodicidade  decenal.
Nesse plano são definidos em lei  diretrizes, objetivos,  metas e estratégias para a
política educacional brasileira.

Assim, o PNE deve ser tomado como referência para a construção de toda ação
educacional do poder público e, consequentemente, para o planejamento dos gastos
públicos da área expressos nos planos plurianuais dos entes federados. Por isso não
julgamos adequado figurar uma única ação do PPAG que trate da implementação do
PNE, uma vez que este deve nortear todo o planejamento educacional do Estado.

Por outro lado, o PNE prevê em seu art. 8º:
“Art.  8º  -  Os Estados, o Distrito Federal  e os  Municípios deverão elaborar  seus

correspondentes planos de educação, ou adequar os planos já aprovados em lei, em
consonância com as diretrizes, metas e estratégias previstas neste PNE, no prazo de
1 (um) ano contado da publicação desta Lei.”.

Além disso, a Lei Estadual nº 19.481, de 12/11/2011, que institui o Plano Decenal
de Educação no Estado, prevê em seu art. 3º que o PDEMG deve ser avaliado de
dois em dois anos, o que já deveria ter sido iniciado a partir de janeiro de 2013.

Levando-se em consideração a necessidade de avaliação do PDEMG prevista na
lei  que  o  institui,  bem  como a  necessidade  de  adequação  do  Plano Decenal  do
Estado ao Plano Nacional de Educação, entendemos ser premente que o Estado se
mobilize para a realização dessa tarefa.

Portanto,  sugerimos que a proposta seja acolhida na forma de requerimento ao
governador do Estado para que encaminhe a esta Casa o projeto de lei de revisão do
Plano  Decenal  de  Educação.  Sugerimos  também  requerimento  ao  Presidente  da
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Assembleia para que seja realizado evento institucional quando a lei de revisão do
plano  tramitar,  para  sua  discussão,  de  modo  a  garantir  maior  participação  da
população e conferir maior legitimidade aos frutos desse processo.

Conclusão
Diante do exposto,  somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

2.106/2014 na forma dos requerimentos anexos.
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2014.
André Quintão, presidente e relator - Maria Tereza Lara - Fabiano Tolentino.

REQUERIMENTO Nº .../...
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

2.106/2014,  de  Diego  Rossi,  do  Sind-UTE-MG,  requer  a  V.  Exa.,  nos  termos
regimentais, seja enviado ofício ao governador do Estado com pedido de providências
para que seja encaminhado a esta Casa projeto de lei de revisão da Lei nº 19.481, de
12/11/2011, que institui o Plano Decenal de Educação no Estado.

Sala das Reuniões, ... de ... de ...
André Quintão, presidente.

REQUERIMENTO Nº .../...
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

2.106/2014,  de  Diego  Rossi,  do  Sind-UTE-MG,  requer  a  V.  Exa.,  nos  termos
regimentais, seja realizado fórum técnico nesta Casa para discutir a revisão do Plano
Decenal de Educação do Estado quando este for apresentado.

Sala das Reuniões, ... de ... de ...
André Quintão, presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.107/2014
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 2.107/2014, de autoria de Luiz Antônio Borges,
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sugere a inclusão do Programa de Convivência com o Semiárido Mineiro na proposta
de revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015 para o
exercício de 2015.

A proposta foi apresentada por meio eletrônico no portal da Assembleia Legislativa
ou em audiência pública realizada no período de 4/11 a 7/11/2014, em Belo Horizonte,
com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei  nº
5.496/2014, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015, para o exercício de
2015.

Publicada no Diário do Legislativo de 27/11/2014, vem a proposta a esta comissão
para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposta em análise sugere a criação de um novo Programa de Convivência com

a Seca no Semiárido Mineiro.
Minas Gerais possui 102.240,41km² de semiárido, onde vive quase 1,3 milhão de

habitantes,  distribuídos  em  85  municípios  das  mesorregiões  Norte,  Vale  do
Jequitinhonha e Vale do Mucuri.

A seca cíclica que assola a região traz inúmeras repercussões econômicas, sociais
e  ambientais.  Todas  essas  implicações  são  visíveis  na  baixa  qualidade  dos
indicadores socieconômicos da região. Sendo assim, torna-se necessária a promoção
de condições básicas para a convivência com as adversidades climáticas.

O governo de Minas desenvolve uma série de ações distribuídas por diversas áreas
da  administração  pública.  Em  2003,  foi  criada  uma  secretaria  específica  para  a
região, a Secretaria de Estado Extraordinária para o Desenvolvimento dos Vales do
Jequitinhonha, Mucuri e do Norte de Minas - Sedvan - , à qual foi vinculado o Instituto
de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas - Idene.

Pela relevância de sua área de atuação, que cobria à época 188 municípios,  a
pasta deixou de ser “extraordinária” e tornou-se permanente em 2011. Em 2014, para
ampliar o escopo das políticas públicas, foram incluídos mais 68 municípios do Vale
do Rio Doce e dois do Noroeste de Minas à área de atuação da pasta, que passou a
ser denominada Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Integração do Norte e
Nordeste de Minas Gerais - Sedinor -, abrangendo hoje 258 municípios.
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A proposta em análise visa à adoção de uma nova abordagem sobre o problema
das  estiagens  prolongadas,  de  tal  forma que as  políticas  públicas deixem de ser
paliativas e passem a ter uma visão de longo prazo capaz de incorporar a seca como
parte de uma realidade climática que não pode ser mudada.

Assim  sendo,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em análise  na  forma de
requerimentos para envio de ofício à Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento  -  Seapa  -  e  à  Secretaria  de  Estado  de  Planejamento  e  Gestão  -
Seplag - solicitando providências para inclusão da temática “Convivência com a Seca
no Semiárido Mineiro” no rol de diretrizes do governo, na discussão e atualização do
Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado -  PMDI -  e na elaboração do PPAG
2016-2019, com vistas à estruturação de um programa coeso e multidisciplinar para
coordenação das ações governamentais com foco na convivência com o semiárido.

Conclusão
Diante do exposto,  somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

2.107/2014 na forma dos requerimentos anexos.
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2014.
André Quintão, presidente e relator - Maria Tereza Lara - Fabiano Tolentino.

REQUERIMENTO Nº .../...
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

2.107/2014, de Luiz Antônio Borges, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja
encaminhado  à  Secretaria  de  Estado  de  Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento  -
Seapa - pedido de providências para inclusão da temática “Convivência com a Seca
no Semiárido Mineiro” no rol  de diretrizes  do governo, na discussão e revisão do
Plano Mineiro de Desenvolvimento  Integrado -  PMDI -  e  na  elaboração do Plano
Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2016-2019.

Sala das Reuniões, … de ... de …
André Quintão, presidente.
Justificação: Minas Gerais possui 102.240,41km² de semiárido, onde vive quase 1,3

milhão de habitantes, distribuídos em 85 municípios das mesorregiões Norte, Vale do
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Jequitinhonha e Vale do Mucuri.  A seca cíclica que assola a região traz inúmeras
repercussões econômicas, sociais e ambientais. Todas essas implicações são visíveis
na baixa qualidade dos indicadores socieconômicos da região. Sendo assim, torna-se
necessária  a  promoção  de  condições  básicas  para  a  convivência  com  as
adversidades  climáticas.  A  proposta  em  análise  visa  à  adoção  de  uma  nova
abordagem  sobre  o  problema  das  estiagens  prolongadas,  de  tal  forma  que  as
políticas públicas deixem de ser paliativas e passem a ter uma visão de longo prazo
capaz de incorporar a seca como parte de uma realidade climática que não pode ser
mudada.

REQUERIMENTO Nº .../...
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

2.107/2014, de Luiz Antônio Borges, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja
encaminhado à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag - pedido de
providências  para  inclusão  da  temática  “Convivência  com  a  Seca  no  Semiárido
Mineiro” no rol de diretrizes do governo, na discussão e revisão do Plano Mineiro de
Desenvolvimento Integrado - PMDI - e na elaboração do Plano Plurianual de Ação
Governamental - PPAG - 2016-2019.

Sala das Reuniões, ... de ... de …
André Quintão, presidente.
Justificação: Minas Gerais possui 102.240,41km² de semiárido, onde vive quase 1,3

milhão de habitantes, distribuídos em 85 municípios das mesorregiões Norte, Vale do
Jequitinhonha e Vale do Mucuri.  A seca cíclica que assola a região traz inúmeras
repercussões econômicas, sociais e ambientais. Todas essas implicações são visíveis
na baixa qualidade dos indicadores socieconômicos da região. Sendo assim, torna-se
necessária  a  promoção  de  condições  básicas  para  a  convivência  com  as
adversidades  climáticas.  A  proposta  em  análise  visa  à  adoção  de  uma  nova
abordagem  sobre  o  problema  das  estiagens  prolongadas,  de  tal  forma  que  as
políticas públicas deixem de ser paliativas e passem a ter uma visão de longo prazo
capaz de incorporar a seca como parte de uma realidade climática que não pode ser
mudada.
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PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.111/2014
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 2.111/2014, de autoria de Guilherme Gonçalves

Rabelo, da Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Estado de Minas Gerais -
Fetaemg -, sugere aumentar a meta física e financeira da Ação 1154 - Capacitação do
Público  Beneficiário  -  na  proposta  de  revisão  do  Plano  Plurianual  de  Ação
Governamental - PPAG - 2012-2015 para o exercício de 2015.

A proposta foi apresentada por meio eletrônico no portal da Assembleia Legislativa
ou em audiência pública realizada no período de 4/11 a 7/11/2014, em Belo Horizonte,
com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei  nº
5.496/2014, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de
2015.

Publicada no Diário do Legislativo de 27/11/2014, vem a proposta a esta comissão
para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposta em análise solicita que seja feito acréscimo à meta física e financeira da

Ação 1154 - Capacitação de público beneficiário -, para atender especificamente à
região Central de Minas. Note-se que a Ação 1154 tem por finalidade a promoção da
capacitação do público beneficiário do Programa 177 - Minas Sem Fome -, de forma
adequada à realidade da população, com vistas à geração de renda e de segurança
alimentar e nutricional sustentável, qualificando-o para o fornecimento de alimentos
para o programa de alimentação escolar.

Em sua justificação, o autor destaca a necessidade de capacitar a população dessa
região  para  uma participação mais  efetiva  no  Programa Nacional  de  Alimentação
Escolar - Pnae.

Conforme dispõe o art.  14 da Lei Federal nº 11.947, de 16/6/2009, do total dos
recursos  financeiros  repassados  pelo  Fundo  Nacional  de  Desenvolvimento  da
Educação - FNDE -, no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae
-,  no  mínimo  30%  deverão  ser  utilizados  na  aquisição  de  gêneros  alimentícios
diretamente  da  agricultura  familiar  e  do  empreendedor  familiar  rural  ou  de  suas
organizações, dispensando-se o procedimento licitatório.
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A alimentação  escolar  é  essencial  para  a  manutenção  do  aluno  na  escola  e,
consequentemente, para o bom desempenho em seu percurso educativo. Saliente-se
também  que,  com  o  vínculo  entre  alimentação  escolar  e  produção da agricultura
familiar,  pode-se proporcionar  aos alunos o  restabelecimento das relações com a
cultura  alimentar  de  sua  região  e  também  a  introjeção  de  valores  referentes  ao
comércio justo e solidário.

No entanto, a tarefa de mobilização e apoio à formalização e à comercialização e,
portanto, a organização e a qualificação de agriculturas familiares e suas entidades
para atendimento do Pnae constam no planejamento público estadual, PPAG 2012-
2015, por meio do Programa 025 - Cultivar, Nutrir e Educar. Trata-se de um projeto
estruturador envolvendo a atuação em rede de diversas secretarias cujas atribuições
teriam  interface  com  o  programa  de  alimentação  escolar,  de  forma  a  viabilizar
satisfatoriamente a implementação da nova lei.

Quanto à região Central,  citada pelo proponente, entendemos a necessidade de
uma intervenção mais efetiva do Estado em se tratando do Pnae, pois consta de
depoimentos  populares  que  as  escolas  municipais  e  estaduais  dessa  região,  em
especial da Região Metropolitana de Belo Horizonte, estão enfrentando dificuldades
para  adquirir  os  produtos  para merenda da agricultura familiar  por  falta  de  oferta
organizada  e  suficiente  desses  produtos  nos  municípios  ou  de  articulação  para
aquisição fora dos limites municipais.

Dessa forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma de
requerimento  para  envio  de  ofício  à  Empresa de  Assistência  Técnica  e  Extensão
Rural do Estado de Minas Gerais - Emater-MG - com pedido de providências para
articulação entre as escolas da capital e as associações de agricultores familiares do
Estado  a  fim  de  viabilizar  a  meta  de  aquisição  de  pelo  menos  30%  do  valor
dispendido  com  gêneros  alimentícios  para  a  merenda  escolar  diretamente  da
agricultura familiar, conforme determinado pelo Pnae.

Conclusão
Diante do exposto,  somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

2.111/2014 na forma do requerimento anexo.
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2014.
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André Quintão, presidente e relator - Maria Tereza Lara - Fabiano Tolentino.
REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas
Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº
2111/2014,  de  Guilherme Gonçalves Rabelo,  da  Federação dos Trabalhadores da
Agricultura do Estado de Minas Gerais - Fetaemg -, requer a V. Exa.,  nos termos
regimentais,  seja enviado  à Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do
Estado de Minas Gerais - Emater-MG - pedido de providências para articulação entre
as escolas da capital e as associações de agricultores familiares do Estado a fim de
viabilizar a meta de aquisição de pelo menos 30% do valor dispendido com gêneros
alimentícios  para  a  merenda escolar  diretamente  da  agricultura  familiar,  conforme
determinado pelo Programa Nacional de Alimentação escolar - Pnae.

Sala das Reuniões, … de ... de ...
André Quintão, presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.113/2014
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 2.113/2014, de autoria de Guilherme Gonçalves

Rabelo, da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais -
Fetaemg -, sugere a ampliação das metas física e financeira da Ação 4112 - Garantia
de Renda Mínima aos Agricultores  Familiares  -  na  proposta  de  revisão do Plano
Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015 para o exercício de 2015.

A proposta foi apresentada por meio eletrônico no Portal da Assembleia Legislativa
ou em audiência pública realizada no período de 4/11 a 7/11/2014, em Belo Horizonte,
com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei  nº
5.496/2014, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015, para o exercício de
2015.

Publicada no Diário do Legislativo de 27/11/2014, vem a proposta a esta comissão
para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.
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Fundamentação
A Ação 4112 -  Garantia  de Renda Mínima aos Agricultores Familiares -,  que se

pretende alterar,  objetiva  garantir  renda mínima ao agricultor  familiar  no  Norte  de
Minas e nos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri, na ocorrência de seca, estiagem ou
excesso  hídrico,  no  âmbito  do  Programa  161  -  Desenvolvimento  Sustentável  da
Agricultura Familiar.

Há uma relação praticamente direta entre a vulnerabilidade aos eventos extremos
de excesso e escassez hídrica e a distribuição de renda rural,  sendo as lavouras
alimentares as mais atingidas normalmente. Isso se reflete diretamente na base de
sustentação das famílias de pequenos agricultores. Além dos efeitos adversos sobre
uma de suas principais fontes de renda e de autoconsumo, suas possibilidades de
obter renda fora da atividade ficam severamente diminuídas.

Em face dessa fragilidade, em especial na agricultura familiar praticada nas áreas
do semiárido brasileiro, o governo federal lançou o Programa Garantia-Safra - GS -,
uma ação do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - Pronaf -
voltada para os agricultores familiares da Região Nordeste do País, das regiões Norte
de Minas, Vale do Mucuri e Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, e da área norte
do Estado do Espírito  Santo,  ou seja, a área de atuação da Superintendência do
Desenvolvimento  do  Nordeste  -  Sudene  -,  majoritariamente  caracterizada  como
semiárido, que sofre perda de safra por motivo de seca ou excesso de chuvas. Assim,
o  Garantia-Safra  é  executado  em  Minas,  por  meio  de  oferta  de  contrapartida  do
Estado a partir da execução da Ação 4112, que viabiliza a alocação de recursos do
Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA - em Minas Gerais.

O seguro é pago pelo governo federal, em parceria com estados e com municípios,
garantindo  renda  mínima  para  a  sobrevivência  de  agricultores  de  localidades
atingidas  por  situação de emergência  ou  calamidade  pública  por  causa de  seca,
estiagem ou excesso de chuvas.

A partir  do final de dezembro de 2013,  ocorreu em Minas Gerais uma estiagem
atípica,  que  se  prolongou  até  o  final  de  2014,  com  sério  comprometimento  da
produção  agropecuária  no  Estado.  Em  decorrência,  foram  observadas  safras
reduzidas e aumento do custo de produção, com prejuízos para os produtores e para
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a  população  em  geral,  dada  a  elevação  dos  preços  no  varejo.  Reconhecemos,
também, que os contratempos climáticos cobertos pelo GS vêm atingindo cada vez
mais agricultores familiares fora da demarcação oficial do semiárido mineiro. Assim
sendo, a ação é relevante para atendimento das famílias que tiveram dificuldades na
produção,  em  especial  se  considerados  os  impactos  negativos  da  estiagem
prolongada no Estado.

Dessa forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma de
requerimento solicitando encaminhamento de ofício com pedido de providências  à
Subsecretaria  de  Agricultura  Familiar  da  Secretaria  de  Estado  de  Agricultura,
Pecuária,  Abastecimento  -  Seapa  -,  para  dar  especial  atenção  à  demanda  por
suplementação das metas física e financeira da Ação 4112, em razão de estiagem
prologada e da expectativa de aumento da demanda, conforme o realizado em 2014.

Conclusão
Diante do exposto,  somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

2.113/2014 na forma do requerimento anexo.
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2014.
André Quintão, presidente e relator - Maria Tereza Lara - Fabiano Tolentino.

REQUERIMENTO Nº.../...
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

2.113/2014, de Guilherme Gonçalves Rabelo, da Federação dos Trabalhadores na
Agricultura do Estado de Minas Gerais - Fetaemg -, requer a V. Exa.,  nos termos
regimentais,  seja enviado à Subsecretaria de Agricultura Familiar  da Secretaria de
Estado de Agricultura,  Pecuária,  Abastecimento -  Seapa -  pedido de  providências
para  dar  especial  atenção  à  demanda  por  suplementação  das  metas  física  e
financeira da Ação 4112 - Garantia de Renda Mínima aos Agricultores Familiares -, ao
longo do exercício de 2015, em razão de estiagem prolongada observada a partir de
dezembro de 2013 e da expectativa de aumento da demanda, conforme o realizado
em 2014.

Sala das Reuniões, ... de ... de ...
André Quintão, presidente.
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PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.115/2014
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 2.115/2014, de Maria de Lurdes Rodrigues Santa

Gema,  da  23ª  Promotoria  de  Justiça  da  Infância  e  da  Juventude  Cível,  sugere
alteração da finalidade da Ação 4236 - Cofinanciamento para Municípios na Execução
de  Proteção  Especial  -,  da  proposta  de  revisão  do  Plano  Plurianual  de  Ação
Governamental - PPAG - 2012-2015 para o exercício 2015.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 4 a 7/11/2014, em
Belo  Horizonte,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o  aprimoramento  do
Projeto de Lei nº 5.496/2014, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015, para o
exercício de 2015.

Publicada no Diário do Legislativo de 27/11/2014, vem a proposta a esta comissão
para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposta em tela sugere alterar a Ação 4236 de modo a explicitar no seu objetivo

a  implantação  do  serviço  de  acolhimento  familiar,  com  bolsa-auxílio  às  famílias
acolhedoras, entre os serviços de alta complexidade da proteção especial.

Trata-se  de  um  serviço  que  organiza  o  acolhimento,  na  residência  de  famílias
acolhedoras, de crianças e adolescentes afastados da família de origem mediante
medida protetiva, por motivo de abandono ou violação de direitos, encontrando-se as
famílias ou responsáveis temporariamente impossibilitados de cumprir sua função de
cuidado e proteção.

Essa modalidade de atendimento visa oferecer proteção integral às crianças e aos
adolescentes  até  que  seja  possível  seu  retorno  à  família  de  origem,  ou,  na  sua
impossibilidade, o encaminhamento para a adoção. O serviço se organiza segundo os
princípios e diretrizes do Estatuto da Criança e do Adolescente, especialmente no que
se refere à excepcionalidade e à provisoriedade do acolhimento, ao investimento na
reintegração à família de origem, à preservação do vínculo entre grupos de irmãos, à
permanente comunicação com a Justiça da Infância e da Juventude e à articulação
com a rede de serviços.
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De acordo com a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, o Serviço de
Acolhimento  em  Família  Acolhedora  é  de  abrangência  municipal,  mas  pode  ser
oferecido  em  âmbito  regional,  no  caso  de  municípios  de  pequeno  porte  que
apresentem dificuldades para implantar e manter esse tipo de serviço em virtude da
pequena  demanda  e  das  condições  de  gestão.  No  serviço  regional  pode  haver
compartilhamento de coordenação e de equipe técnica para o desenvolvimento de
ações relativas ao apoio, capacitação e acompanhamento das famílias acolhedoras;
acompanhamento  psicossocial  das  crianças  e  adolescentes  atendidos  e  de  suas
famílias de origem; articulação com a rede de serviços e o Sistema de Garantia de
Direitos e o exercício das demais atribuições que lhe sejam próprias. No entanto, o
serviço regional deve contar, necessariamente, com famílias cadastradas em todos os
municípios, de modo a viabilizar o acolhimento da criança ou do adolescente no seu
próprio município.

O  cofinanciamento  estadual  para  a  proteção  especial  de  alta  complexidade  é
operacionalizado por meio do aporte de recursos no Fundo Estadual de Assistência
Social. Uma parte desse recurso é repassada aos municípios conforme critérios do
Piso Mineiro de Assistência Social (Ação 4301 do PPAG), outra parte (Ação 4236)
observa os critérios de partilha pactuados pela Comissão Intergestores Bipartite - CIB
- e aprovados pelo Conselho Estadual de Assistência Social - Ceas. Em ambas as
ações é possível proceder ao pagamento da bolsa-auxílio à família acolhedora, que é
de responsabilidade do município.

O gestor estadual tem importante papel de apoiar os municípios na implementação
dos serviços socioassistenciais. Entendemos, assim, pertinente solicitar providências
à  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e  Desenvolvimento  Social  para  que  sejam
apoiados os municípios mineiros na implementação do programa família acolhedora.

Dessa forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma de
requerimento com pedido de providências ao citado órgão.

Conclusão
Diante do exposto,  somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

2.115/2014 na forma do requerimento anexo.
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2014.
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André Quintão, presidente e relator - Maria Tereza Lara - Fabiano Tolentino.
REQUERIMENTO Nº.../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas
Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº
2.115/2014, de Maria de Lurdes Rodrigues Santa Gema, da 23ª Promotoria de Justiça
da Infância e  da Juventude Cível,  requer  a  V.  Exa,  nos termos regimentais,  seja
encaminhado  pedido  de  providências  à  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e
Desenvolvimento  Social  para  que  os  municípios  mineiros  sejam  apoiados  na
implementação do programa família acolhedora.

Sala das Reuniões, ... de ... de ...
André Quintão, presidente.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.677/2013
Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório
De autoria do deputado Duílio de Castro, esse projeto visa a 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 distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, que a baixou em
diligência à Secretaria de Estado da Casa Civil e de Relações Institucionais - Seccri
- , solicitando informações para subsidiar sua análise, e à Comissão de Transporte,
Comunicação e Obras Públicas.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  em  análise  preliminar,  concluiu  por  sua
juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  que
apresentou.

Cabe  agora  a  esta  Comissão  deliberar  conclusivamente  sobre  a  matéria,  nos
termos do art. 103, I, “b”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 4.677/2013 visa a denominar Margarida Alves Vieira a ponte

localizada  na  Rodovia  MG-238,  entre  os  Municípios  de  Cachoeira  da  Prata  e
Maravilhas.
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Na  justificação,  o  autor  argumenta  a  favor  da  homenageada,  Margarida  Alves
Vieira, filha de José Alves Moreira e Rita Gonçalves Reis. O pai, nascido no interior de
Minas Gerais,  no Distrito de Pindaíbas, no Município de Pequi,  operário,  ajudou a
construir a antiga ponte sobre o Rio Paraopeba. Em 1946, Margarida casou-se com
Geraldo Gonçalves Vieira e, juntamente com o marido, deixou a pequena Pindaíbas,
onde tinha uma venda bastante próxima à ponte, buscando na antiga Cachoeira de
Macacos uma forma melhor de criar a família.

Em 1966, ficou viúva e passou a criar sozinha seus cinco filhos. Tornou-se uma
mulher bem-sucedida na economia local,  dona de um famoso bar e mercearia na
emancipada Cachoeira  da  Prata.  Respeitada por  sua ética  e  generosidade,  Dona
Margarida foi uma das figuras mais queridas da região. O bar serviu como parada de
ônibus da Viação Sertaneja e da antiga Viação Freitas.

Mesmo  adoentada,  Margarida  Alves  Vieira  foi  uma  mulher  com  força  de  viver
admirável,  uma  lutadora  pela  vida.  Com  certeza,  era  uma  das  pessoas  mais
carismáticas e conhecidas  na região.  Em 28/5/2013,  deixa a  vida  e entra para a
história como exemplo de determinação e humildade.

Em  resposta  a  diligência  baixada  pela  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  o
Departamento de Estradas de Rodagem - DER-MG -, por meio de nota técnica de
8/8/2013, manifesta-se favoravelmente à proposição, pois a ponte ainda não possui
denominação oficial.

No entanto, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou o Substitutivo nº 1,
com o qual concordamos, para melhor identificar o trecho rodoviário onde se encontra
a ponte e adequar o texto à técnica legislativa.

Entendemos ser a proposição meritória. Pelo exemplo de pessoa honrada e pelos
relevantes  serviços  prestados  por  Margarida  Alves  Vieira,  consideramos  justa  a
homenagem, que demonstra o reconhecimento da população a uma pessoa de bem.

Conclusão
Concluímos pela aprovação, em turno único, do Projeto de Lei nº 4.677/2013, na

forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2014.
Paulo Guedes, relator.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.276/2014
Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório
De autoria do deputado Deiró Marra, esse projeto visa a dar denominação à ponte

localizada na estrada que liga o Município de Carmo do Paranaíba ao Distrito de
Quintinos.

A proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, que a baixou em
diligência à Secretaria de Estado da Casa Civil e de Relações Institucionais - Seccri -,
solicitando informações sobre o trecho a ser denominado.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  preliminarmente  a  matéria  e
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com o Substitutivo nº1,
que apresentou.

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  nº  5.276/2014 tem por  escopo dar a denominação 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.

Na justificação, o autor argumenta em favor do homenageado, Mateus da Costa
Marinho,  natural  de  Carmo  do  Paranaíba,  Minas  Gerais,  filho  de  João  da  Costa
Marinho e de Manoela Antonia Camila. Ele sempre viveu na região do Distrito de
Quintinos e era casado com Maria de Lourdes Costa,  com quem teve três filhos.
Apesar de ter apenas o curso primário, parecia dotado de formação maior, dada a sua
imensa sabedoria e integridade.

Em  resposta  à  diligência  baixada  pela  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  o
Departamento  de  Estradas  de  Rodagem  -  DER  -,  por  meio  de  nota  técnica  de
14/7/2014, manifesta-se favoravelmente à proposição, pois a ponte ainda não possui
denominação oficial.

No entanto, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou o Substitutivo nº 1,
com o qual concordamos, para melhor identificar o trecho rodoviário onde se encontra
a ponte e adequar o texto à técnica legislativa.
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Entendemos ser a proposição meritória.  Consideramos justa a homenagem, pois
demonstra o reconhecimento da população a uma pessoa de bem e aos exemplos de
honradez e integridade deixados por Mateus da Costa Marinho.

Conclusão
Opinamos pela  aprovação do Projeto de Lei  nº  5.276/2014,  em turno único,  na

forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2014.
Celinho do Sinttrocel, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.347/2014
Comissão de Esporte, Lazer e Juventude

Relatório
De autoria do deputado Hely Tarqüínio, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública a Associação Clube dos 10, com sede no Município de Patos de
Minas.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1,
que apresentou.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.347/2014 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Clube dos 10, com sede no Município de Patos de Minas.
Fundada em 29/6/2012, a entidade busca promover atividades recreativas, sociais,

cívicas, esportivas e serviços de interesse coletivo de seus associados, estimulando o
uso da motocicleta, notadamente na prática do motocross, do enduro, das trilhas e do
off-road.

A fim  de  adequar  o  nome  da  entidade  ao  consubstanciado  no  art.  1º  de  seu
estatuto, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou à proposição a Emenda nº
1, com a qual estamos de acordo.

Em razão do importante trabalho desenvolvido pela entidade no Município de Patos
de Minas, consideramos válida a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.
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Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação, em turno único, do Projeto de Lei nº

5.347/2014,  com  a  Emenda  nº  1,  apresentada  pela  Comissão  de  Constituição  e
Justiça.

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2014.
Mário Henrique Caixa, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.529/2014
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório
O projeto de lei em tela, de autoria do deputado Rogério Correia, visa declarar de

utilidade  pública  a  Associação  Regional  dos  Trabalhadores  e  Trabalhadoras  da
Agricultura Familiar da Zona da Mata, com sede no Município de Divino.

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 5.529/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Regional dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Agricultura Familiar da
Zona da Mata, com sede no Município de Divino.

A associação busca promover atividades de formação voltadas para a educação do
campo,  incentivar a criação e fortalecimento de grupos de geração de emprego e
renda com base na  economia  popular  e  solidária,  além de assegurar  assistência
social  e  assistência  técnica,  contábil  e  jurídica  ao  agricultor  familiar.  Busca ainda
estabelecer convênios e parcerias nas políticas públicas de moradia, acesso à terra,
acesso ao crédito, políticas territoriais e políticas de educação.

Considerando  o  suporte  que  uma  entidade  dessa  natureza  pode  trazer  aos
agricultores familiares, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de
utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 5.529/2014 na forma

apresentada.
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Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2014.
Fabiano Tolentino, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.544/2014
Comissão de Cultura

Relatório
De autoria  do deputado João Vítor  Xavier,  o projeto de lei  em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública  a Associação Cultural  Minas Reciclarte,  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.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.544/2014 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Cultural Minas Reciclarte, com sede no Município de Contagem, pessoa jurídica de
direito privado, sem fins lucrativos, que tem como escopo promover a produção, a
criação e o desenvolvimento de ações artísticas e culturais ligadas ao universo da
reciclagem e da educação ambiental.

Com  esse  propósito,  a  instituição  desenvolve  atividades  culturais  e  sociais,
estimulando, inclusive, a produção de material informativo e a realização de eventos
que tratem da economia solidária.

Tendo em vista o importante trabalho desenvolvido no Município de Contagem pela
referida  associação  em  favor  do  processo  de  formação  integral  do  ser  humano,
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 n°

5.544/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2014.
Elismar Prado, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.552/2014
Comissão de Cultura

Relatório
De autoria  do deputado Zé Maia,  o projeto de lei  em epígrafe tem por  objetivo
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declarar  de  utilidade  pública  o  Clube  dos  Cavaleiros  de  Planura,  com  sede  no
Município de Planura.

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 5.552/2014 pretende declarar de utilidade pública o Clube dos

Cavaleiros de Planura, com sede no Município de Planura, pessoa jurídica de direito
privado, sem fins lucrativos, que tem como escopo promover atividades recreativas,
culturais, sociais, esportivas, cívicas e comunitárias em prol da sociedade.

Com esse propósito, a instituição incentiva a prática da equitação em todas as suas
modalidades, resgatando e cultivando os usos e costumes das tradições do homem
do campo.

Tendo em vista o importante trabalho desenvolvido pelo Clube dos Cavaleiros em
favor do processo de formação integral do ser humano no município, 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

5.552/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2014.
Elismar Prado, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.555/2014
Comissão de Cultura

Relatório
De autoria do deputado Fábio Cherem, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Meninas Cantoras de Lavras, 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.
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Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.555/2014 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Meninas Cantoras de Lavras, com sede no Município de Lavras, pessoa jurídica de
direito privado, sem fins lucrativos, que tem como escopo, além das atividades de seu
coral, desenvolver, promover, gerenciar e manter projetos e atividades de orquestras
e grupos musicais instrumentais e de grupos de expressão corporal,  de danças e
teatrais.

Tendo em vista o importante trabalho desenvolvido no município pela associação
em favor do processo de formação integral do ser humano, 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

5.555/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2014.
Elismar Prado, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.563/2014
Comissão de Cultura

Relatório
De autoria do deputado Célio Moreira, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Oficina do Ser, 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 nº 5.563/2014 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Oficina do Ser, com sede no Município de Varginha.
Trata-se de pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como

escopo organizar, promover e difundir atividades educativas, profissionais, culturais e
artísticas em prol do desenvolvimento dos talentos pessoais e das vocações artísticas
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de  seus  associados,  com  uma  visão  de  equilíbrio  com  o  meio  ambiente,  a
sustentabilidade, a prosperidade socioeconômica e a paz social.

Com esse propósito, a entidade promove atividades culturais, sociais e de lazer na
comunidade de Varginha e região.

Tendo em vista o importante trabalho desenvolvido pela referida associação em
favor  do processo de formação integral  do ser humano, consideramos meritória  a
iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão
Pelo  exposto,  somos  pela  aprovação,  em  turno  único,  do  Projeto  de  Lei  n°

5.563/2014, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2014.
Elismar Prado, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 341/2011
Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência

Relatório
De autoria do deputado Fred Costa, o projeto de lei em epígrafe dá nova redação

ao § 4º do art. 3º da Lei nº 11.666, de 1994, que estabelece normas para facilitar o
acesso dos portadores de deficiência física aos edifícios de uso público, de acordo
com o estabelecido no art.  227 da Constituição Federal  e no art.  224,  § 1º,  I,  da
Constituição Estadual.

Nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno, foram anexados à proposição
em análise, por guardarem semelhança de objeto, o Projeto de Lei nº 1.654/2011, de
autoria  da  deputada  Liza  Prado,  e  o  Projeto  de  Lei  nº  688/2011,  de  autoria  do
deputado Arlen Santiago, ao qual, anteriormente, havia sido anexado o Projeto de Lei
nº 1.426/2011, do deputado Leonardo Moreira.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição de Justiça,
que concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria.

A presidência desta Casa, em virtude da promulgação da Resolução nº 5.344, de
2011, que cria  a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência,  e
atendendo a requerimento apresentado pela referida comissão em 1º/6/2011, decidiu
que o projeto de lei em análise fosse a ela redistribuído.
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Portanto, cabe agora a esta comissão emitir  o seu parecer,  em cumprimento do
disposto no art. 188, combinado com o art. 102, XX, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em tela determina que os edifícios de uso público mantenham, para uso

gratuito da pessoa com deficiência, do idoso e de quem dela necessitar, cadeira de
rodas ou outro veículo que lhes possibilite a locomoção, sendo obrigatória a indicação
do local de sua retirada por meio de fixação de placas ou cartazes em locais visíveis
nas entradas dos edifícios.

Pretende-se,  com  a  medida,  facilitar  a  mobilidade  do  público  mencionado  nos
ambientes abrangidos pela Lei nº 11.666, de 1994, que compreende edifícios que
abrigam  atividades  de  atendimento  ao  público,  tais  como  estabelecimentos
comerciais,  órgãos  públicos,  agências  e  postos  bancários,  salas  de  exibição,
estacionamentos, clubes e estabelecimentos de ensino, entre outros.

Os  objetivos  da  proposição  estão  de  acordo  com  os  princípios  da  Convenção
Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, aprovada por meio do
Decreto Legislativo  nº  186,  de 9/7/2008,  e promulgada pelo Decreto nº  6.949,  de
25/8/2009,  especialmente  com  relação  à  acessibilidade  e  à  plena  e  efetiva
participação e inclusão na sociedade.

Além do que dispõe a Convenção, leis federais  e estaduais também garantiram
importantes medidas para promover a acessibilidade e a inclusão das pessoas com
deficiência.  Na  legislação  federal,  destaca-se  a  Lei  nº  10.098,  de  2000,  que  se
constituiu  em  um  dos  marcos  mais  relevantes  com  referência  a  esse  tema  ao
estabelecer  critérios  básicos  para  a  promoção  da  acessibilidade  nos  espaços
públicos, edifícios, mobiliário urbano e meios de transporte e comunicação.

Na  esfera  estadual,  pode-se  citar  a  Política  Estadual  dos  Direitos  da  Pessoa
Portadora de Deficiência, estabelecida pela Lei nº 13.799, de 2000, que tem como um
de seus objetivos a facilitação do acesso a bens e serviços coletivos. Cabe mencionar
ainda a Lei nº 11.666, de 1994, cuja alteração é proposta pelo projeto em comento e
que apresenta critérios para a adequação das edificações de uso público no âmbito
do Estado com o objetivo de tornar suas dependências acessíveis às pessoas com
deficiência.
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Essa norma já prevê que as edificações de uso público devem manter, para uso
gratuito da pessoa com deficiência e do idoso, cadeira de rodas ou outro veículo que
lhes possibilite a locomoção, além de definir que deve ser obrigatória a indicação do
local de sua retirada.  A proposição em comento inova ao ampliar  o público a ser
beneficiado, incluindo qualquer pessoa que possa necessitar do uso da cadeira de
rodas, e ao determinar que a indicação do local de retirada deve ser feita por meio da
fixação de placas ou cartazes em locais visíveis nas entradas dos edifícios.

Sugerimos, no entanto, algumas modificações na proposta apresentada, de forma a
torná-la mais precisa. Primeiramente, no que diz respeito à expressão "e de quem
dela necessitar", cujo acréscimo é proposto pelo projeto em comento para se referir
ao público a ser abrangido pela medida. A expressão está vaga e seu uso pode levar
a  diferentes  interpretações.  Uma  vez  que  o  objetivo  da  proposição  é  facilitar  a
locomoção de pessoas com dificuldade em se movimentar, independentemente da
causa, indicamos a utilização do termo “pessoa com mobilidade reduzida”, também
adotado pela legislação federal.

Pessoa com mobilidade reduzida, conforme o Decreto Federal nº 5.296, de 2004,
que  regulamenta  a  Lei  Federal  nº  10.098,  de  2000,  é  aquela  que,  não  se
enquadrando  no  conceito  de  pessoa  com  deficiência,  tem,  por  qualquer  motivo,
dificuldade  de  movimentar-se,  permanente  ou  temporariamente,  gerando  redução
efetiva da mobilidade, flexibilidade, coordenação motora e percepção. Dessa forma,
pessoas idosas, gestantes e pessoas obesas, entre outros, podem ser consideradas -
de  acordo  com  sua  situação  de  saúde  e  condições  funcionais  -  pessoas  com
mobilidade reduzida.

Outra alteração que sugerimos é a substituição da expressão “pessoa portadora de
deficiência” por “pessoa com deficiência”. O termo é mais adequado porque ressalta a
pessoa e não a sua deficiência, valorizando-a independentemente de suas condições
físicas, sensoriais ou intelectuais.

Adicionalmente, cumpre observar que a proposição determina a obrigatoriedade de
manutenção de cadeiras de rodas ou de outros veículos de mobilidade pessoal nos
edifícios de uso público, mas não indica a proporção de veículos em relação ao porte
da edificação, número de frequentadores e tipo da atividade. Dessa forma, grandes
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empreendimentos poderiam oferecer  apenas um veículo,  o que não impactaria  os
seus  custos,  enquanto  condomínios  de  edifícios  pequenos  podem  ficar
sobrecarregados  para  disponibilizar  o  mesmo equipamento.  Para  abrandar  essas
diferenças, sugerimos que a exigência de disponibilização dos veículos de mobilidade
pessoal  seja  proporcional  ao  porte  e  número  de  frequentadores  do  edifício  e  à
característica da(s) atividade(s) nele exercida(s).

Consubstanciamos todas as alterações sugeridas no Substitutivo nº 1, apresentado
ao final deste parecer.

Conforme o que determina a Decisão Normativa nº 12, de 4/6/2003, esta comissão
deve também se pronunciar a respeito das proposições anexadas.

O Projeto de Lei nº 688/2011 dispõe sobre a obrigatoriedade do fornecimento de
carrinhos  ou cadeiras  motorizadas para pessoas com deficiência física,  idosos ou
gestantes pelos centros comerciais e determina que devem ser afixadas em locais de
grande visibilidade, nas dependências externas e internas desses estabelecimentos,
placas  indicativas  dos  postos  de  retirada,  além  de  definir  a  multa  em  caso  de
descumprimento da lei.

Verificamos que os edifícios de que trata o Projeto de Lei nº 341/2011 já abrangem
os centros comerciais,  visto que estes são também de uso público. Além disso, é
mais abrangente no que se refere ao público beneficiado e também dispõe sobre a
afixação de placas indicativas dos locais de retirada dos veículos. Dessa forma, o
conteúdo  do  Projeto  de  Lei  nº  341/2011  inclui  o  conteúdo  do  Projeto  de  Lei  nº
668/2011  a  ele  anexado,  a  não ser  em  relação à  multa  especificada.  Entretanto,
verifica-se  que  a  legislação em  vigor  já  prevê a  aplicação  de multa  em  caso de
descumprimento  de  suas  disposições.  Ressalte-se  que  essas  considerações  se
aplicam igualmente ao Projeto de Lei nº 1.426/2011, anexado ao Projeto de Lei nº
688/2011.

Portanto, consideramos não ser necessário incluir as disposições específicas dos
Projetos de Lei nº 688/2011 e 1.426/2011 no projeto em análise, cuja redação é mais
inclusiva e suficientemente abrangente para o objetivo que se pretende alcançar.

Quanto  à  disposição do Projeto  de  Lei  nº  1.654/2011 sobre  disponibilização de
cadeira  de  rodas  em  terminais  rodoviários,  entendemos  não  ser  recomendável



328
____________________________________________________________________________

incorporar  tal  exigência  à  proposição  em  análise,  uma  vez  que  a  Comissão  de
Constituição e Justiça já  apontou,  em seu parecer,  que tal dispositivo extrapola a
competência estadual.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 341/2011, em 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.
SUBSTITUTIVO Nº 1

Dá nova redação ao § 4º do art.  3º da Lei  nº  11.666, de 1994, que estabelece
normas para facilitar o acesso dos portadores de deficiência física aos edifícios de
uso público, de acordo com o estabelecido no art. 227 da Constituição Federal e no
art. 224, § 1º, I, da Constituição Estadual.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O § 4º do art. 3º da Lei nº 11.666, de 9 de dezembro de 1994, passa a

vigorar com a seguinte redação:
“Art. 3º - (...)
§ 4º - Nos edifícios de que trata esta lei, será mantida, para uso gratuito da pessoa

com deficiência ou com mobilidade reduzida, cadeira de rodas ou outro veículo que
lhe possibilite a locomoção, observados o tipo e a quantidade de veículos a serem
disponibilizados, que deverão ser proporcionais ao porte do edifício, à característica
da  atividade  nele  exercida  e  ao  número  de  frequentadores,  sendo  obrigatória  a
indicação do local  de sua retirada por meio de fixação de placas ou cartazes em
locais visíveis nas entradas desses edifícios.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2014.
Liza Prado, presidente e relatora - Luiz Henrique - Luzia Ferreira.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 5 DE DEZEMBRO DE 2014

ATA
ATA DA 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 3/12/2014
Presidência dos Deputados Dinis Pinheiro, Ivair Nogueira e Hely Tarqüínio

Sumário:  Comparecimento  -  Abertura  -  1ª  Parte:  1ª  Fase  (Expediente):  Ata;
discursos  dos  deputados  Durval  Ângelo  e  Sargento  Rodrigues;  aprovação  -
Correspondência:  Ofício  -  2ª  Fase  (Grande  Expediente):  Apresentação  de
Proposições: Projetos de Lei nºs 5.666 a 5.668/2014 - Requerimentos nºs 9.106 a
9.247/2014  -  Requerimentos  Ordinários  nºs  46  a  48/2014  -  Comunicações:
Comunicações das Comissões de Cultura, de Assuntos Municipais e de Participação
Popular (2) - Questões de Ordem - Oradores Inscritos: Discursos da deputada Luzia
Ferreira e dos deputados Luiz Henrique, Gustavo Valadares e Antônio Carlos Arantes
-  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia):  1ª  Fase:  Abertura  de  Inscrições  -  Comunicação  da
Presidência - Leitura de Comunicações - Votação de Requerimentos: Requerimento
Ordinário nº 1/2014; suspensão e reabertura da reunião - Encerramento - Ordem do
dia.

Comparecimento
- Comparecem os deputados e as deputadas:
Dinis Pinheiro - Ivair  Nogueira - Hely Tarqüínio - Dilzon Melo - Neider Moreira -

Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca - André Quintão - Anselmo José Domingos -
Antônio Carlos Arantes - Arlen Santiago - Bosco - Braulio Braz - Cabo Júlio - Carlos
Henrique - Carlos Mosconi - 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 - Fábio Cherem - Fred
Costa - Gil Pereira - Gustavo Corrêa - Gustavo Perrella - Gustavo Valadares - Inácio
Franco - João Leite - João Vítor Xavier - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Liza
Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara -
Mário Henrique Caixa - Paulo Guedes - Paulo Lamac - Pinduca Ferreira - Pompílio
Canavez - Rogério Correia -  Romel Anízio -  Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas -
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Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago
Ulisses - Tony Carlos - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Wander Borges.

Abertura
O presidente (deputado Hely Tarqüínio) - Às 14h7min, a lista de comparecimento

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

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
- O deputado Dalmo Ribeiro Silva, 2º-secretário ad hoc, procede à leitura da ata da

reunião anterior.
O presidente - Em discussão, a ata. Com a palavra, para discuti-la,  o deputado

Durval Ângelo.
O  deputada  Durval  Ângelo  -  Sr.  Presidente,  vamos  discutir  a  ata  da  reunião

realizada pela manhã sob a presidência de V. Exa. Quero que conste nela um elogio
que farei a V. Exa. pela forma democrática como conduziu os trabalhos pela manhã,
pela forma de condução muito firme, resgatando a autoridade do Regimento Interno,
o  que  considero  muito  importante.  Tudo  isso  contribuiu  muito  para  que  hoje
tivéssemos uma reunião com menos tensão em relação à de ontem. Acho que isso
contribuiu para o bom andamento dos trabalhos. Houve vários pedidos de questão de
ordem na parte da manhã. Eu mesmo fiz um, e V. Exa. disse que posteriormente a
Mesa iria me responder. Por isso quero retomar. Para chegarmos à primeira matéria
da pauta, precisaríamos desse esclarecimento. Refiro-me à votação, em turno único,
do Projeto de Lei nº 5.494/2014, do governador do Estado, que altera a Lei nº 6.763,
de 26/12/1975, que consolida a legislação tributária do Estado, reduz em 19% a carga
tributária incidente sobre operações com álcool para fins carburantes. Quero discutir
essa ata porque a abordagem que fiz implica o andamento dos trabalhos de agora.
Imaginei que, como V. Exa. disse que posteriormente a Mesa responderia à minha
questão de ordem, ela já estaria respondida nesta reunião. Quem sabe até já poderia
ter constado na ata a resposta? Quero fazer esta discussão da ata para esclarecer
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tudo isso que deve constar na ata da noite.  Acho que teremos mais três reuniões
amanhã e mais três na sexta-feira. Provavelmente a Mesa fará convocação para o
sábado e para o domingo. Estamos vendo que é grande a disposição da bancada do
governo para votar as matérias de interesse do atual governo, nem tanto da bancada
de oposição. O que interessa é o olhar do próximo governo. É isso que temos de
entender.  São  dois  olhares  diferentes.  Esses  dois  olhares  hoje  são  realidade em
Minas Gerais. Terminamos com 16 anos do governo do PSDB, incluído o anterior, do
Eduardo  Azeredo,  aquele  que  teve  de  renunciar  ao  mandato.  Ele  renunciou.  O
presidente  do  PSDB  desistiu  de  ser  candidato  à  reeleição.  Houve  renúncia  ao
mandato de deputado federal, porque o procurador de justiça mineiro, Rodrigo Janot,
pediu 23 anos de prisão para ele. Então ele renunciou. Ele gosta mesmo de muitas
renúncias para fugir da justiça. São 16 anos. Em 16 anos, isso mudou, dentro de uma
lógica diferente. Há uma lógica do atual governo. Os deputados têm demonstrado um
afã  do  atual  governo muito  grande para  votar  as  matérias.  Por  isso  acredito  que
estaremos aqui no sábado, no domingo e na segunda-feira, que é feriado. Há algo
que  precisa  ser  entendido  aqui  pelos  deputados  que  fizeram  intervenções  muito
apaixonadas na parte da manhã. São duas lógicas, são dois olhares diferentes, e o
jogo da democracia é assim mesmo. Acho que não será no grito que resolveremos as
coisas. Tem de haver um ponto de equilíbrio, de entendimento e de diálogo. Persigo
isso, mas acho que, para a pauta da tarde caminhar de forma satisfatória, precisamos
ter  resposta.  A ata  mostra  que  este  deputado  fez  uma questão  de  ordem.  Deve
constar essa questão de ordem para que ninguém venha falar que estamos querendo
protelar ou fazer uma mera manobra obstrutiva dos trabalhos da tarde. Quero discutir
a ata para que essa matéria seja esclarecida.

O  presidente  -  A Mesa  está  analisando  seu  questionamento  e  lhe  responderá
oportunamente. Nós estamos aqui com as notas taquigráficas. Essa resposta será
bastante  esclarecedora,  principalmente  em  relação  à  comissão  de  transição.  No
Brasil, tudo é a posteriori, mas vamos tentar prevenir isso para podermos encaminhar
nossos trabalhos. Sua discussão da ata anterior e desta ata está registrada. Com a
palavra, para discutir a ata, o deputado Sargento Rodrigues.

O deputado Sargento Rodrigues - Presidente, quando peço uma questão de ordem
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ou  peço  para  discutir  a  ata,  tenho  o  zelo,  deputado  Durval  Ângelo,  de  fazer  a
discussão dentro daquilo que foi solicitado. Estamos querendo discutir a ata porque
nela  consta  um  questionamento  feito  pelo  deputado  Adelmo  Carneiro  Leão,
invocando aqui o art. 90, mas eu não estava presente para responder ao deputado
Adelmo Carneiro Leão, porque estava presidindo uma audiência pública da Comissão
de Segurança Pública. Ele invocou aqui o art. 90, que se refere à proibição de uso de
arma dentro do recinto da Assembleia, e eu concordo com ele. Ele tem todo o direito
de reivindicar isso ao presidente da Assembleia, assim como o fiz. Se o deputado
Adelmo Carneiro Leão não está preocupado com o quórum e com os deputados que
não estão vindo aqui, mas que estão recebendo o salário em dia, digo-lhe que, para
mim,  essa  é  a  principal  preocupação.  A  questão  que  levantei,  durante  o
questionamento da ata da parte da manhã, foi, exatamente, o que eu havia dito na
noite anterior. Digo ao ilustre deputado Adelmo Carneiro Leão, por quem tenho muito
respeito, que essa questão é a principal neste momento. Presidente, eu e o deputado
Wander Borges olhamos os nomes dos 77 parlamentares, de A a Z e, ao fazermos as
contas, constatamos que cerca de 30 deputados não estão vindo ao Plenário, mas
estão recebendo normalmente. A questão de ordem que fiz, presidente, está baseada
no Regimento Interno. Se o deputado está preocupado com o fato de sofrer desconto
no  salário,  acho  que  a  preocupação  é  necessária.  Deputado  tem  de  ter
responsabilidade. Se ele foi eleito para representar o povo, no momento de estar em
Plenário, deve estar em Plenário, mas não fui eu que votei o Regimento Interno desta
Casa. Estou aqui apenas cobrando isso do deputado Dinis Pinheiro, e vou cobrar até
o  encerramento  desta  sessão  legislativa,  porque  o  deputado  tem  de  estar  em
Plenário. Se, ao ser feita a chamada para o processo de votação, o deputado não
estiver presente, deverá haver o desconto no salário dele, mas não fui eu que inventei
o art. 65. Vou ler, novamente, o parágrafo único para que ele conste, mais uma vez,
nesta ata, para revalidar o que disse na ata anterior: “Art. 65 - Parágrafo único: O
pagamento da remuneração corresponderá ao comparecimento efetivo do deputado
às reuniões e à sua participação nas votações”. Mais adiante, Sr. Presidente, o art. 86
prevê que o 1º- secretário deve assinar a lista de presença e conferi-la juntamente
com o presidente do Poder. Quero dizer ao deputado Adelmo Carneiro Leão que ele
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tem todo o direito de cobrar mesmo, mas não vou deixar de cobrar. Vou estar aqui
todos os dias e cobrarei do presidente. Gostaria de solicitar que, se esta questão não
tiver sido registrada nesta ata, seja registrada na reunião de amanhã ou na reunião
de logo mais,  à noite,  em que será lida a questão de ordem que estou fazendo.
Deputado é pago para estar em Plenário. Se ele está cuidando de outro assunto que
não diz respeito ao interesse do povo, na hora em que deveria estar no Plenário,
deverá haver desconto no salário dele. Qualquer trabalhador brasileiro que faltar ao
trabalho deverá sofrer esse desconto. Se um servidor desta Casa deixar de vir aqui,
por  exemplo  esses  servidores  que  estão  aí  assessorando  a  Mesa,  com certeza,
haverá um desconto em seu salário, pois eles têm um cartão de ponto. Portanto, não
é justo que o deputado, cuja obrigatoriedade é estar aqui nas sessões ordinárias, nas
terças, quartas e quintas-feiras, tire férias por conta própria. Se ele entende que este
não é o momento nem o lugar de maior relevância para ele estar presente, deve
dizer: “Presidente, pode descontar no meu salário, pois não estou indo trabalhar”. E
eu ficarei aqui cobrando do presidente, até porque sou autor da Proposta de Emenda
à Constituição nº 55, que trata praticamente do mesmo assunto - nela, porém, eu
tento inovar para dar mais efetividade ao que está constando no Regimento Interno.
Ademais, presidente, a nossa proposta de emenda à Constituição foi assinada por 67
deputados,  basta olhar  as  assinaturas.  E,  se assim  foi,  é  sinal  de  que a  maioria
absoluta quer que se faça o desconto no salário dos deputados.

O  presidente  -  Registrem-se  as  palavras  do  deputado  Sargento  Rodrigues.
Esgotado o prazo destinado a esta parte e não havendo retificação a ser feita na ata,
dou-a por aprovada.

Correspondência
- O deputado Dilzon Melo, 1º-secretário, despacha a seguinte correspondência:

OFÍCIO
- O ofício recebido nesta reunião foi publicado na edição anterior.

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 5.666/2014

Declara de utilidade pública o Instituto Ricardo Dias,  com sede no Município de
Cataguases.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Instituto Ricardo Dias, com sede no

Município de Cataguases.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 3 de dezembro de 2014.
Leonídio Bouças
Justificação: O Instituto Ricardo Dias é uma sociedade civil, de caráter filantrópico,

comprometida com a integração dos moradores do Município de Cataguases.
Conforme rezam seus estatutos, a entidade é composta por número ilimitado de

associados. Segundo o art. 10, as atividades de diretores, conselheiros e associados
são  inteiramente  gratuitas,  vedado  o  recebimento  de  qualquer  lucro,  gratificação,
bonificação ou vantagem.

Devidamente registrada no Cartório do 2º Ofício da Comarca de Cataguases, sob o
nº  1773,  no  Livro  A-15,  desde  9  de  fevereiro  de  2011,  a  entidade  está  em
funcionamento, cumprindo suas finalidades estatutárias.

Diante do exposto, verificado o atendimento a todos os requisitos exigidos para o
reconhecimento de utilidade pública da entidade, espera-se a aprovação dos nobres
pares à presente proposição.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.667/2014
Declara de utilidade pública  a Associação Dona Lucinha -  ADL -,  com sede no

Município de Contagem.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Dona Lucinha - ADL -,

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, 3 de dezembro de 2014.
Fred Costa
Justificação: A Associação Dona Lucinha - ADL -, fundada em 18 de março de 2004,

é uma associação sem fins lucrativos, que terá duração por tempo indeterminado.
Tem como finalidade  zelar  pela  segurança  alimentar  da  população,  combater  a

desnutrição materno-infanto-juvenil, apoiar a agricultura familiar, ensinar e estimular o
aproveitamento  racional  dos  recursos  nutricionais  a  adultos,  crianças  e  jovens,
promover  a  produção artesanal  de  produtos  típicos  da  culinária de  Minas Gerais,
fomentar e colaborar com a criação de cooperativas de cozinheiras, estimular projetos
na área da gastronomia que promovam o desenvolvimento econômico e social e que
auxiliem na geração de emprego e renda.

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 associação.

Contamos com o apoio de nossos pares para a aprovação deste projeto de lei, que
acreditamos ser justo e importante para o Estado.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.668/2014
Declara  de  utilidade  pública  a  Fundação  Cultural  de  Guaxupé,  com  sede  no

Município de Guaxupé.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Fundação Cultural de Guaxupé, com

sede no Município de Guaxupé.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 3 de dezembro de 2014.
Antônio Carlos Arantes
Justificação:  A Fundação Cultural  de  Guaxupé é  uma sociedade civil  de  direito

privado, sem fins lucrativos ou econômicos, sem prazo de duração definido.
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A fundação tem por objetivos: o incentivo à cultura em seu mais amplo significado; o
resgate,  a  consolidação  e  a  preservação  das  manifestações  culturais  mineiras  e
brasileiras;  a  valorização das  artes  e dos  artistas;  a  preservação da  memória  do
município; a promoção de atividades artísticas e sociais que visem levar ao povo seu
direito  à  cidadania;  a  promoção  de  atividades  artísticas  e  sociais  que  visem  ao
esclarecimento  do  jovem  frente  às  vicissitudes  da  vida;  o  intercâmbio  com
associações congêneres.

Além disso, preenche os requisitos legais para ser declarada de utilidade pública,
razão pela qual solicitamos a aprovação desta proposição.

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

REQUERIMENTOS
Nº  9.106/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao secretário de Turismo pedido de informações sobre o planejamento
detalhado da Ação 4369 - Regionalização do Turismo e Fortalecimento das Instâncias
de Governança -  para  2015 e o sumário das  atividades  realizadas em 2014,  em
ambos os casos destacando se a realização das atividades ocorreu na capital ou no
interior. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº  9.107/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Secretaria de Saúde pedido de providências para que seja verificada
a distribuição dos medicamentos de financiamento estadual no Município de Sabará,
em especial no Distrito de Ravena.

Nº  9.108/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  Secretaria  de  Saúde  de  Sabará  pedido  de  providências  para  a
verificação da logística de distribuição de medicamentos no Distrito de Ravena e da
possível  falta  de  medicamentos  nessa  região.  (-  Distribuídos  à  Comissão  de
Fiscalização Financeira.)

Nº  9.109/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao secretário de Ciência e Tecnologia pedido de informações sobre a
viabilidade de uso da rede Uaitec para oferta de cursos de capacitação a alunos e
professores da rede estadual de ensino. (- À Mesa da Assembleia.)
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Nº  9.110/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República pedido
de providências para que seja realizada parceria com o Estado para o fortalecimento
do  sistema socioeducativo  em  Minas  Gerais  e  apoio  aos  municípios  mineiros  na
implantação  dos  programas  de  atendimento  para  a  execução  das  medidas
socioeducativas em meio aberto. (- À Comissão de Fiscalização Financeira.)

Nº  9.111/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao secretário de Agricultura pedido de informações sobre a utilização
dos  recursos  no  âmbito  da  Ação  4122  -  Inteligência  Competitiva  do  Agronegócio
Mineiro -, especificando tipos, quantidade e abrangência das publicações produzidas.

Nº  9.112/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhado à secretária de Planejamento pedido de informações sobre a avaliação
do  projeto  Governança  em  Rede  e  os  motivos  da  não  expansão  dos  encontros
regionais às demais regiões de planejamento do Estado. (- Distribuídos à Mesa da
Assembleia.)

Nº  9.113/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Secretaria de Agricultura pedido de providências para a avaliação das
ações do Programa 177 - Minas Sem Fome -, focadas na qualificação de agricultores,
suas mulheres e jovens rurais, para realocá-las em programas de desenvolvimento
sustentável da agricultura familiar, na elaboração do PPAG 2016-2019.

Nº  9.114/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Secretaria de Trabalho pedido de providências para que inclua nas
ações de capacitação de recursos humanos do Suas os profissionais das entidades
de acolhimento institucional  e familiar.  (-  Distribuídos à  Comissão de Fiscalização
Financeira.)

Nº  9.115/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao secretário de Ciência e Tecnologia pedido de informações sobre a
situação  do  projeto  de  construção  do  câmpus  da  Uemg em  Ubá.  (-  À  Mesa  da
Assembleia.)

Nº  9.116/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  Secretaria  de  Trabalho  pedido  de  providências  para  que  sejam
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intensificadas as ações de conscientização e combate à violência contra a pessoa
idosa  em  Minas  Gerais,  especialmente  por  meio  da  promoção  de  campanhas
publicitárias, a exemplo da campanha Rompendo o Silêncio.

Nº  9.117/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Secretaria de Desenvolvimento e Integração do Norte e Nordeste de
Minas Gerais pedido de providências para que priorize a implementação de sistema
simplificado de abastecimento para São João do Vacaria/Vargem Grande, no âmbito
dos convênios firmados sob o escopo da Ação 1084 - Água para Todos - do PPAG
2012-2015.

Nº  9.118/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  Prefeitura  Municipal  de  Sabará  pedido  de  providências  para
aceleração das medidas para implantação de sistema de tratamento de esgoto em
Ravena, ampliação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário e
drenagem pluvial no Município de Sabará e recuperação dos mananciais de Ravena.

Nº  9.119/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Secretaria de Trabalho pedido de providências para que considere,
no cálculo do financiamento do serviço de acolhimento institucional para idosos, os
custos  relativos  a  uma  alimentação  adequada  e  para  que  ofereça  orientação  e
capacitação às entidades de atendimento aos idosos no Estado.

Nº  9.120/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Secretaria de Planejamento pedido de providências para reiterar a
importância da participação da sociedade e dos órgãos e entidades governamentais
no planejamento governamental de forma regionalizada e para que sejam realizados
estudos  de  viabilidade  com  vistas  à  permanência  de  estruturas  intersetoriais  e
participativas regionalizadas na proposta de atualização do PMDI e do próximo PPAG
2016-2019.

Nº  9.121/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Copasa-MG pedido de providências para que sejam dinamizadas e
aceleradas  as  medidas  de  ampliação  dos  serviços  de  abastecimento  de  água,
esgotamento sanitário e drenagem pluvial no Município de Sabará e de implantação
de sistema de tratamento de esgoto e recuperação dos mananciais de Ravena.
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Nº  9.122/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Chefia da  Polícia  Civil  pedido  de providências  para a  reforma da
Delegacia  Especializada  de  Proteção  à  Pessoa  Idosa e  Deficiente,  garantindo-se
estrutura  administrativa,  orçamentária  e  de  pessoal,  para  maior  agilidade  na
instauração e investigação dos inquéritos de violência praticada contra o idoso e a
pessoa com deficiência.

Nº  9.123/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao DER-MG pedido de providências para aprimorar a fiscalização do
transporte coletivo metropolitano e intermunicipal para torná-la mais efetiva e garantir
melhores condições aos usuários.

Nº  9.124/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  Secretaria  de  Trabalho  pedido  de  providências  para  que  os
municípios  mineiros  sejam  apoiados  na  implementação  do  programa  Família
Acolhedora.

Nº  9.125/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  Secretaria  de  Turismo  pedido  de  providências  para  maior
descentralização da  gestão  da política  de  turismo e  apoio  às  suas  instâncias  de
governança, inclusive por meio de repasses de recursos para os circuitos turísticos.

Nº  9.126/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhado à  Subsecretaria  de  Agricultura  Familiar  da  Secretaria  de  Agricultura
pedido de providências para dar especial atenção à demanda por suplementação das
metas física e financeira da Ação 4112 - Garantia de Renda Mínima aos Agricultores
Familiares  -,  ao  longo  do  exercício  de  2015,  em  razão  de  estiagem  prolongada
observada a partir de dezembro de 2013 e da expectativa de aumento da demanda,
conforme o realizado em 2014.

Nº  9.127/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Secretaria de Ciência e Tecnologia pedido de providências para que
realize estudos de viabilidade da expansão da rede Uaitec em Sabará para o Distrito
de Ravena.

Nº  9.128/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  Emater-MG  pedido  de  providências  para  a  articulação  entre  as
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escolas da capital e associações de agricultores familiares do Estado no sentido de
viabilizar a meta de aquisição de pelo menos 30% do valor dispendido com gêneros
alimentícios  para  a  merenda escolar  diretamente  da  agricultura  familiar,  conforme
determinado pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar.

Nº  9.129/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Secretaria de Planejamento pedido de providências para a inclusão
da temática “Convivência com a seca no semiárido mineiro” no rol de diretrizes do
governo, na discussão e revisão do PMDI e na elaboração do PPAG 2016-2019.

Nº  9.130/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhado  ao  governador  do  Estado  pedido  de  providências  para  reiterar  a
importância da participação da sociedade e dos órgãos e entidades governamentais
no planejamento governamental de forma regionalizada e para estudar a viabilidade
da  permanência  de  estruturas  intersetoriais  e  participativas  regionalizadas  na
proposta de atualização do PMDI e do próximo PPAG 2016-2019.

Nº  9.131/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Secretaria de Defesa Social pedido de providências para que seja
estudada  a  viabilidade  de  se  institucionalizar  a  política  de  prevenção  social  à
criminalidade em Minas Gerais, inclusive na forma de lei.

Nº  9.132/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Chefia da Polícia Civil pedido de providências para que realize estudo
relativo à demanda e à política de contratação de pessoal pelo órgão, de modo a
analisar a viabilidade de convocar os excedentes do concurso para perito criminal do
ano de 2013.

Nº  9.133/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Emater-MG pedido de providências para que realize,  em conjunto
com a Secretaria de Turismo, estudos técnicos sobre a criação e oferta de produtos
turísticos com foco no turismo rural da agricultura familiar.

Nº  9.134/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhado à  Secretaria  de  Defesa Social  pedido  de  providências  para  que dê
especial  atenção para  a  estruturação  da  rede  de  atendimento  socioeducativo  em
Minas Gerais, em todos os programas destinados a adolescente ao qual seja aplicada
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medida  socioeducativa  de  internação  ou  de  semiliberdade,  sob  sua  direta
competência, e apoio aos municípios para as medidas em meio aberto, no escopo
das competências do Estado na implementação do Sistema Nacional de Atendimento
às Medidas Socioeducativas, conforme estabelece a Lei Federal nº 12.594, de 2012,
em seu art. 4º.

Nº  9.135/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Secretaria  de Agricultura pedido de providências  para inclusão da
temática  Convivência  com  a  Seca  no  Semiárido  Mineiro  no  rol  de  diretrizes  do
governo, na discussão e revisão do PMDI e na elaboração do PPAG 2016-2019.

Nº  9.136/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhado à  Secretaria  de  Turismo e Esportes  de  Minas  Gerais  -  Setes-MG -
pedido de providências para que realize, em conjunto com a Empresa de Assistência
Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais - Emater-MG - estudos técnicos
sobre  a  criação  e  a  oferta  de  produtos  turísticos  com  foco  no  turismo  rural  da
agricultura familiar.

Nº  9.137/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhado à  Empresa de Assistência  Técnica  e  Extensão Rural  do  Estado  de
Minas  Gerais  -  Emater-MG  -  pedido  de  providências  para  dispensar  tratamento
especial ao Distrito de Ravena, no Município de Sabará, aos demais municípios que
compõem a Região Metropolitana de Belo Horizonte e ao Município de Três Marias
nas  ações  de  estímulo  ao  desenvolvimento  da  agricultura  urbana  por  meio  da
implantação de hortas domésticas e comunitárias.

Nº  9.138/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhado  ao  governador  do  Estado  pedido  de  providências  para  que  seja
encaminhado a esta Casa projeto de lei de revisão da Lei nº 19.481, de 12/11/2011,
que institui o Plano Decenal de Educação no Estado.

Nº  9.139/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Agência Nacional de Telecomunicações pedido de providências para
a fiscalização da qualidade da prestação de serviço de telefonia celular no Distrito de
Ravena,  no  Município  de  Sabará,  considerando  a  precariedade  do  sinal  das
operadoras naquela localidade.
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Nº  9.140/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao governador do Estado pedido de providências para que o Estado
cumpra,  de  imediato,  as  determinações  contidas  na  Lei  Federal  nº  11.738,  de
16/7/2008, que instituiu o piso salarial profissional nacional para os profissionais do
magistério público da educação básica.

Nº  9.141/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  Secretaria  de  Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento  pedido  de
providências  para  efetividade na alocação e  na  aplicação em  2015,  por  meio  do
Fecafé, de recursos com a finalidade de promover o desenvolvimento econômico e
social,  a  competitividade  e  a  sustentabilidade  da  cadeia  produtiva  do  café,  em
conformidade com o montante previamente ajustado com os representantes dessa
cadeia produtiva.

Nº  9.142/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao Comando-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais - PMMG - e ao
Comando da PMMG em Sabará pedido de providências para direcionar policiamento
ostensivo permanente para o Distrito de Ravena, nesse município, bem como para
equipar  o  posto  policial  ali  existente,  tanto  com viaturas  quanto  com mobiliário  e
computador,  de modo a atender à população e ao registro de eventos de defesa
social de forma adequada.

Nº  9.143/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  Secretaria  de  Educação  pedido  de  providências  para  que  seja
realizado estudo de viabilidade de ampliação do Programa de Educação em Tempo
Integral, a partir do ano de 2015, tendo em vista as perspectivas de ampliação do
programa federal Mais Educação e a integração existente entre os dois programas.

Nº  9.144/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  Secretaria  de  Educação  pedido  de  providências  para  que,  na
formulação  do  Plano  Plurianual  de  Ação  Governamental  -  PPAG -  2016-2019,  a
educação do campo e de povos tradicionais seja considerada, de forma abrangente,
no  escopo dos programas e  das  ações voltados à educação,  com a  participação
efetiva de representantes dessas comunidades nas discussões sobre o tema.

Nº  9.145/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
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encaminhado  à  Secretaria  do  Trabalho  e  do  Desenvolvimento  Social  pedido  de
providências  para  que  avalie  a  possibilidade  de  atendimento  das  demandas  das
seguintes  entidades:  Lar  de  Apoio  aos  Idosos  (Lar  Espírita  Maria  de  Nazaré),
localizado no Município de Ubaporanga, que solicita apoio financeiro de R$ 80.000,00
para custear melhoria na sua estrutura de atendimento aos idosos; Associação dos
Povos Indígenas de Belo Horizonte, que solicita recursos financeiros para financiar
projeto  de  desenvolvimento  sustentável  para  comunidades  indígenas  urbanas  da
Região  Metropolitana  de  Belo  Horizonte,  envolvendo  a  aquisição  de  um  veículo
(sprinter), a contratação de um motorista por 24 meses e o repasse de bolsa mensal
no valor de um salário mínimo a 15 jovens indígenas por um período de um ano.

Nº  9.146/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao governador do Estado pedido de providências solicitando efetividade
na  alocação  e  na  aplicação  em  2015,  por  meio  do  Fecafé,  de  recursos  com  a
finalidade de promover o desenvolvimento econômico e social, a competitividade e a
sustentabilidade  da  cadeia  produtiva  do  café,  em  conformidade  com  o  montante
previamente ajustado com os representantes dessa cadeia produtiva.

Nº  9.147/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao Instituto Estadual de Florestas pedido de providências para estudos
de viabilidade objetivando a criação de unidades de conservação no Município de
Ubá  e  a  criação  de  Reservas  de  Desenvolvimento  Sustentável  na  Mata  do
Ravenópolis e na Mata da Estação de Tratamento de Água de Ravena, no Distrito de
Ravena,  em  Sabará,  enviando-se  os  estudos  completos  dos  dois  municípios  à
Assembleia  Legislativa  e  os  estudos  referentes  a  Ubá  e  Ravena  às  respectivas
Câmaras de Vereadores e Prefeituras.

Nº  9.148/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  Secretaria  de  Saúde  pedido  de  providências  para  que  seja
viabilizado,  em  articulação  com  as  Secretarias  de  Casa  Civil  e  Relações
Institucionais,  Planejamento  e  Gestão  e  Educação,  o  cumprimento  da  Estratégia
11.1.11  contida  na  Lei  nº  19.481,  de  12/1/2011,  que  institui  o  Plano  Decenal  de
Educação do Estado, para o período de 2011 a 2020, a qual determina que o órgão
central da Secretaria de Educação e as superintendências regionais de ensino devem
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ser dotados de nutricionistas habilitados, com vínculo com a administração pública,
para coordenar as ações dos programas de alimentação escolar.  (-  Distribuídos à
Comissão de Fiscalização Financeira.)

Nº  9.149/2014,  da  Comissão  de  Cultura,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Prefeitura  Municipal  de  Mariana  pedido  de  providências  para  que  implemente  os
termos do acordo firmado com o Ministério Público do Estado em 2008 acerca da
Capela de Sant'ana, da Comunidade do Gogô, sugerindo-se que seja constituída uma
comissão, com a participação da comunidade interessada e dos órgãos de patrimônio
Iphan  e  Iepha  para  encaminhar  a  melhor  solução  para  a  destinação  dos  bens
culturais  remanescentes  da  antiga  igreja  no  contexto  do  sítio  arqueológico  ali
constituído e do anseio da comunidade pela restituição de seu templo religioso.

Nº  9.150/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Secretaria de Trabalho pedido de providências para que se estude a
viabilidade de disponibilizar recursos para cofinanciar o Centro Nacional de Defesa
dos Direitos Humanos da População em Situação de Rua e Catadores de Materiais
Recicláveis, localizado em Belo Horizonte. (- À Comissão de Fiscalização Financeira.)

Nº  9.151/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Fundação Estadual de Meio Ambiente pedido de providências para
que promova assistência técnica à Prefeitura Municipal de Ubá na implantação de
sistema municipal de disposição final de resíduos sólidos urbanos e na obtenção de
recursos do Estado ou da União para o empreendimento.

Nº  9.152/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Secretaria de Educação pedido de providências para que os temas
abordados nos cursos de formação e capacitação profissional realizados no âmbito
da Ação 4187 - Programa de Intervenção Pedagógica - PIP-EF -, da Ação 1086 -
Magistra  -  Escola  de  Formação  e  Desenvolvimento  Profissional  de  Educadores  -
Ensino  Fundamental  -  e  da  Ação  1087  -  Magistra  -  Escola  de  Formação  e
Desenvolvimento  Profissional  de  Educadores  -  Ensino  Médio  -  compreendam  as
questões de diversidade étnico-racial, de gênero e diversidade sexual.

Nº  9.153/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Secretaria de Trabalho e à Subsecretaria de Direitos Humanos pedido
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de providências para que o acolhimento inicial na Casa de Direitos Humanos - CDH -
seja feito por equipe de profissionais técnicos qualificados para realizar a escuta e
prestar as orientações e os encaminhamentos adequados aos serviços da CDH, de
forma a tornar o atendimento mais humanizado; e para a implantação de programa
informatizado para mapear o fluxo de atendimento e mensurar seu tempo de espera,
possibilitando o encaminhamento seguro dos dados entre os setores da CDH e o
controle de qualidade do atendimento e dos serviços prestados à população.

Nº  9.154/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao Comando da Polícia Militar em Ubá pedido de providências para a
instalação  de  conselhos  comunitários  de  segurança  pública  nesse  município,
objetivando a descentralização do atendimento da Polícia Militar.

Nº  9.155/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  Secretaria  de  Casa  Civil  pedido  de  providências  para  que,  em
articulação com as Secretarias de Planejamento, de Educação e de Saúde, seja dado
cumprimento à Estratégia 11.1.11 contida na Lei nº 19.481, de 12/1/2011, que institui
o Plano Decenal de Educação do Estado para o período de 2011 a 2020, a qual
determina que o órgão central da Secretaria de Educação e as superintendências
regionais de ensino sejam dotados de nutricionistas habilitados, com vínculo com a
administração  pública,  para  coordenar  as  ações  dos  programas  de  alimentação
escolar.

Nº  9.156/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Fundação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais pedido de
providências para aumentar para 5.600 o número de vagas ofertadas em seus cursos
de formação técnica e profissional.

Nº  9.157/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Secretaria  de Planejamento pedido de  providências  para que,  em
articulação com as Secretarias de Casa Civil , de Educação e de Saúde, seja dado
cumprimento à Estratégia 11.1.11, contida na Lei nº 19.481, de 12/1/2011, que institui
o  Plano  Decenal  de  Educação  do  Estado  para  o  período  de  2011  a  2020,  que
determina que o órgão central da Secretaria de Educação e as superintendências
regionais de ensino devem ser dotados de nutricionistas habilitados, com vínculo com
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a administração pública,  para  coordenar  as  ações dos programas de alimentação
escolar.

Nº  9.158/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  Secretaria  de  Educação  pedido  de  providências  para  que,  em
articulação com as Secretarias de Planejamento, de Casa Civil e de Saúde, seja dado
cumprimento à Estratégia 11.1.11 contida na Lei nº 19.481, de 12/1/2011, que institui
o  Plano  Decenal  de  Educação  do  Estado  para  o  período  de  2011  a  2020,  que
determina que o órgão central da Secretaria de Educação e as superintendências
regionais de ensino devem ser dotados de nutricionistas habilitados, com vínculo com
a administração pública,  para  coordenar  as  ações dos programas de alimentação
escolar.

Nº  9.159/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Secretaria  Municipal  de Saúde de Sabará pedido de providências
para a construção de uma unidade de pronto atendimento no Distrito de Ravena, de
acordo com a Portaria do Ministério da Saúde nº 342, de 2013.

Nº  9.160/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Secretaria de Trabalho pedido de providências para a interiorização
das ações e dos serviços prestados pelo Escritório de Direitos Humanos, de modo a
intensificar  os  atendimentos  nos  casos  de  violações  de  direitos  humanos  de
indivíduos ou grupos socialmente vulneráveis em todas as regiões do Estado.

Nº  9.161/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  Secretaria  de  Saúde  pedido  de  providências  para  a  inclusão  no
protocolo de atendimento por agente comunitário de saúde no Estado da atribuição
de  aferição  de  pressão  arterial,  conforme  disposto  no  Guia  Prático  do  Agente
Comunitário de Saúde publicado pelo Ministério da Saúde em 2009, bem como que a
Secretaria  de  Saúde  divulgue  esse  protocolo  nos  municípios  e  alerte  sobre  a
necessidade de capacitação dos agentes para a tarefa.

Nº  9.162/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Secretaria de Saúde pedido de providências para a criação de ação
destinada  à  implementação  da  Política  Nacional  de  Saúde  Integral  de  Lésbicas,
Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais no Estado, com vistas à sua execução no
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PPAG 2016-2019, conforme estabelece a Portaria GM/MS nº 2.836, de 1º/12/2011. (-
Distribuídos à Comissão de Fiscalização Financeira.)

Nº  9.163/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado  ao  Comando-Geral  da  PMMG  pedido  de  providências  para  o
afastamento  do  Maj.  PM  Júlio  César  de  Oliveira  Paiva,  comandante  da  4ª  Cia.
Independente de Frutal, tendo em vista as denúncias da suposta prática de atos de
abuso de autoridade, excesso de poder e violação de direitos humanos em desfavor
do 1º-Ten. PM Kilmer Magno Honório e de seu filho K.A.S.H. apresentadas na 27ª
Reunião Ordinária dessa comissão.

Nº  9.164/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Promotoria de Justiça de Defesa da Criança e do Adolescente da
Comarca de Frutal pedido de providências, acompanhado das notas taquigráficas da
27ª Reunião Ordinária dessa comissão, para a apuração das denúncias de violação
de direitos  fundamentais do menor K.A.S.H. imputada ao Maj.  PM Júlio César de
Oliveira Paiva.

Nº  9.165/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  Corregedoria-Geral  da  Polícia  Militar  pedido  de  providências,
acompanhado das notas  taquigráficas  da  27ª  Reunião  Ordinária  dessa comissão,
para apuração das denúncias de suposta prática de abuso de autoridade, excesso de
poder  e  violação  de  direitos  fundamentais,  imputada  ao  Maj.  PM Júlio  César  de
Oliveira Paiva, comandante da 4ª Cia. Independente de Frutal.

Nº  9.166/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Corregedoria-Geral e à Ouvidoria da Polícia Federal, à Casa Civil e à
Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, à Fundação Nacional
do  Índio,  à  Comissão  Interamericana  de  Direitos  Humanos  da  Organização  dos
Estados  Americanos,  à  Corregedoria  da  Polícia  Militar  da  Bahia,  ao  Conselho
Nacional  de  Direitos  Humanos e ao Ministério  da Justiça pedido de providências,
acompanhado do dossiê apresentado nessa comissão, para averiguar as denúncias
de violência estatal contra a comunidade indígena Pataxó de Boca da Mata, no Sul da
Bahia, contidas nesse documento.

Nº  9.167/2014,  da  Comissão  de  Cultura,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
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Prefeitura  Municipal  de  Mariana  pedido  de  providências  para  a  criação  de  um
conselho  gestor  do  Parque  Arqueológico  do  Gogô,  com  a  participação  da
comunidade, do Iphan, do Iepha e do Ministério Público do Estado, para instituição de
plano  de  manejo  da  área,  sinalização  e  adequação  do  sítio  para  o  usufruto  da
comunidade e sustentabilidade da potencial atividade turística.

Nº  9.168/2014,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  Cemig  pedido  de  providências  para  garantia  de  recursos
orçamentários com vistas à melhoria da iluminação pública no cruzamento da Avenida
dos Andradas com a Rua Itamar, no Município de Belo Horizonte.

Nº  9.169/2014,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Copasa-MG e à Cemig pedido de providências para a realização de
obras que garantam a melhoria do fornecimento de água e de energia elétrica no
Bairro Montes Claros, em Belo Horizonte.

Nº  9.170/2014,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao  Instituto  de  Geoinformação e  Tecnologia  pedido  de  providências
para realização da análise dos argumentos contidos no documento Contestação da
Alteração do Limite Municipal, elaborado pela Prefeitura Municipal de Antônio Dias,
no qual contesta relatório técnico elaborado pelo Instituto de Geociências Aplicadas
que altera o limite entre os Municípios de Antônio Dias e Santa Maria de Itabira.

Nº  9.171/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Secretaria de Meio Ambiente pedido de providências para a urgente
estruturação institucional a fim de dar operacionalidade à gestão do benefício Bolsa
Verde,  assegurando  o  pagamento  dos  contratos  vigentes  e  a  abertura  de  novos
editais. (- À Comissão de Fiscalização Financeira.)

Nº  9.172/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Secretaria de Agricultura pedido de providências para que dê especial
atenção a demanda por suplementação das metas física e financeira da Ação 4126 -
Subvenção do Seguro Rural -, em razão de estiagem prolongada observada a partir
de dezembro de 2013 e da expectativa de aumento da demanda.

Nº  9.173/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao Ministério da Educação e Cultura pedido de providências para que
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seja recomendada às instituições de ensino superior federais localizadas em Minas
Gerais a criação de estágio curricular com o objetivo de incentivar ações orientadas
para  os  assentamentos  rurais  existentes,  segundo  o  modelo  aplicado  no Estágio
Interdisciplinar de Vivência, sob orientação de professor e com suporte técnico da
instituição de ensino.

Nº  9.174/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Secretaria de Ciência e Tecnologia pedido de providências para que
seja recomendada às instituições de ensino superior estaduais a criação de estágio
curricular com o objetivo de incentivar ações orientadas para os assentamentos rurais
existentes,  segundo  modelo  aplicado  no  Estágio  Interdisciplinar  de  Vivência,  sob
orientação de professor e com suporte técnico da instituição de ensino.

Nº  9.175/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Secretaria de Educação pedido de providências para que estude a
viabilidade de estabelecer convênio com a Prefeitura Municipal de Virgem da Lapa
com vistas a promover a melhoria de instalações físicas e de recursos didáticos nas
escolas municipais, em especial na Escola Municipal Idalino Almeida, na Comunidade
Quilombola do Rosário.

Nº  9.176/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Emater-MG pedido de providências para o reforço na qualificação do
jovem rural  com vistas  à promoção do acesso ao Pronaf,  em especial  ao Pronaf
Jovem,  e  nos  requisitos  e  regras  para  fornecimento  ao  Programa  Nacional  de
Alimentação Escolar.

Nº  9.177/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  Secretaria  Especial  de  Direitos  Humanos  da  Presidência  da
República pedido de providências para a realização de parcerias para a ampliação do
sistema socioeducativo  em  diversos  municípios  do  Estado,  com  especial  atenção
para  a  ampliação  de  vagas  de  internação para  adolescentes  que pratiquem  atos
infracionais.

Nº  9.178/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Emater-MG pedido de providências para a orientação de jovens rurais
de Virgem da Lapa na capacitação para o empreendedorismo e apoio na obtenção de
recursos de infraestrutura necessários à sua qualificação.
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Nº  9.179/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Secretaria de Desenvolvimento e Integração do Norte e Nordeste de
Minas  Gerais  pedido  de  providências  para  que  sejam oferecidos  aos  agricultores
familiares e a suas associações ou cooperativas nas comunidades de Barbosa, Funil
e  Tuntum,  no  Município  de  Virgem  da  Lapa,  orientações  e  apoio  nos
encaminhamentos  para  aquisição  de  balança  para  bovinos  ou  para  acesso
subsidiado ao serviço de pesagem de bovinos.

Nº  9.180/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Subsecretaria de Agricultura Familiar e Regularização Fundiária da
Secretaria de Agricultura pedido de providências para capacitação em gestão para
associações e cooperativas da agricultura familiar; criação de feira-livre no Distrito de
Ravena, Município de Sabará; promoção de campanha pelo estímulo ao consumo de
alimentos  da  agricultura  familiar  de  base  agroecológica;  resolução  de  questões
relativas a escoamento da produção e canais de comércio.

Nº  9.181/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  Diretoria-Geral  do  Idene  pedido  de  providências  para  que  sejam
oferecidos  aos  agricultores  familiares  e  a  suas  associações  ou  cooperativas  nas
comunidades  de  Barbosa,  Funil  e  Tuntum,  no  Município  de  Virgem  da  Lapa,
orientações e apoio nos encaminhamentos para aquisição de balança para bovinos
ou para acesso subsidiado ao serviço de pesagem de bovinos.

Nº  9.182/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhado à  Subsecretaria  de  Agricultura  Familiar  da  Secretaria  da  Agricultura
pedido  de  providências  para  incremento  do  apoio  à  implantação  e  melhoria  da
agroindústria familiar no âmbito das parcerias para o desenvolvimento do Pnae em
Minas  Gerais,  em  especial  as  associações  de  agricultores  das  localidades  que
menciona.

Nº  9.183/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhado  ao  DER-MG  pedido  de  providências  para  a  inclusão  no  programa
Caminhos de Minas dos trechos de estradas que ligam a sede do Município de Ubá
aos  Distritos  de  Ubari  e  Miragai.  (-  Distribuídos  à  Comissão  de  Fiscalização
Financeira.)
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Nº  9.184/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao secretário  de Saúde pedido de informações sobre o contrato de
gestão do Pro-hosp com o Hospital São Vicente de Paulo, com sede no Município de
Águas  Formosas,  em  especial  sobre  os  compromissos  e  metas  pactuados  e  os
recursos financeiros repassados. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº 9.185/2014, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja enviado
à Secretaria  de  Agricultura  pedido de  providências  para  a  inclusão das temáticas
"Gestão por território" e "Orçamento participativo" no rol das diretrizes da política de
desenvolvimento rural sustentável a serem consideradas pelo Executivo na discussão
e na atualização do PMDI e elaboração do PPAG 2016-2019, em 2015. (- À Comissão
de Fiscalização Financeira.)

Nº  9.186/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao secretário de Educação pedido de informações acerca do programa
Reinventando o Ensino Médio, em particular os resultados dos estudos realizados por
esse órgão gestor ao final do primeiro ano da universalização do programa. (- À Mesa
da Assembleia.)

Nº  9.187/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Secretaria de Transportes pedido de providências para inclusão no
programa Caminhos de Minas dos trechos que ligam a sede do Município de Ubá aos
Distritos de Ubari e Miragai.

Nº  9.188/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhado  pedido  de  providências  à  Secretaria  de  Saúde  para  dar  especial
atenção  à  capacitação  dos  gestores  dos  hospitais  participantes  do  Pro-hosp,
especialmente o Hospital São Vicente de Paulo, no Município de Águas Formosas.

Nº  9.189/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhado  pedido  de  providências  à  Secretaria  de  Saúde  para  dar  especial
atenção  aos  problemas  enfrentados  pelo  Hospital  São  Vicente  de  Paulo,  quando
forem  realizadas  as  reuniões  de  pactuação  na  Comissão  Intergestores  Bipartite
relacionadas com a atenção hospitalar na microrregião de Águas Formosas.

Nº  9.190/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao governador do Estado pedido de providências para viabilização de
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recursos orçamentários de livre utilização para custeio das atividades de manutenção
da  Empresa  de  Pesquisa  Agropecuária  de  Minas  Gerais  -  Epamig  -,  no  rol  de
diretrizes  do  Executivo,  para  a  discussão  e  a  revisão  do  Plano  Mineiro  de
Desenvolvimento Integrado - PMDI -  e a elaboração do Plano Plurianual  de Ação
Governamental, a partir de 2015.

Nº  9.191/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Secretaria de Agricultura pedido de providências para viabilização de
recursos orçamentários de livre utilização para custeio das atividades de manutenção
da Epamig, no rol de diretrizes do Executivo, para a discussão e a revisão do Plano
Mineiro de Desenvolvimento Integrado e a elaboração do Plano Plurianual de Ação
Governamental,  a  partir  de  2015.  (-  Distribuídos  à  Comissão  de  Fiscalização
Financeira.)

Nº  9.192/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao secretário de Desenvolvimento Econômico pedido de informações
sobre o Plano de Infraestrutura Ferroviária do Estado de Minas Gerais e sobre os
estudos de viabilidade para sua implantação nas regiões de planejamento Noroeste
de Minas, Norte de Minas, Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce, conforme apresentado
pelo Poder Executivo na reunião de audiência pública para a revisão do PPAG 2012-
2015 para o exercício de 2015, na Rede de Desenvolvimento Sustentável. (- À Mesa
da Assembleia.)

Nº  9.193/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  Secretaria  de  Transportes  pedido  de  providências  com  vistas  à
construção de pontes na Rua Alcobaça, no Bairro Nossa Senhora das Graças, e na
estrada municipal que corta a propriedade de Jovane Pinto, ambas no Município de
Águas Formosas.

Nº  9.194/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Subsecretaria de Políticas sobre Drogas pedido de providências para
a  implementação  de  políticas  de  apoio  à  criação  de  conselhos  municipais  sobre
drogas, com vistas a fortalecer as ações antidrogas nos municípios.

Nº  9.195/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Secretaria de Agricultura pedido de providências para que agilize a
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estruturação institucional para dar operacionalidade às atividades de regularização
fundiária no âmbito da secretaria, com vistas a assegurar-lhe condições de executar
recursos arrecadados através de convênio com a União, dando especial atenção aos
processos no Distrito de Ravena, no Município de Sabará.

Nº  9.196/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhado  ao  Instituto  Mineiro  de  Agropecuária  pedido  de  providências  para
estudo e, se necessário, normatização do controle sanitário do pequi e dos produtos
agroindustriais que utilizam essa fruta como insumo.

Nº  9.197/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  Polícia  Civil  pedido  de  providências  para  implementar  ações
específicas de prevenção à violência voltadas para a população LGBT, especialmente
para  travestis,  homens  e  mulheres  transexuais,  com  o  intuito  de  diminuir  a
criminalidade e violência praticada contra esse segmento.

Nº  9.198/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Secretaria de Defesa Social pedido de providências para implementar
medidas capazes  de garantir  o  uso do nome social  e  o  respeito  à identidade de
gênero  para  os  adolescentes  em conflito  com a  lei  em  cumprimento  de  medidas
socioeducativas em meio fechado e semiaberto e para os acautelados do sistema
prisional, que se reconhecem como travestis, homens e mulheres transexuais.

Nº  9.199/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Ruralminas pedido de providências para que viabilize a revitalização
da Bacia do Rio Jequitinhonha, em especial do Rio Araçuaí, incluída na Ação 4184 -
Conservação e Revitalização de Bacias Hidrográficas -, da proposta de revisão do
PPAG 2012-2015 para o exercício de 2015.

Nº  9.200/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  Secretaria  Especial  de  Direitos  Humanos  da  Presidência  da
República pedido de providências para a realização de parcerias para a ampliação no
sistema socioeducativo do Estado das vagas de medidas de semiliberdade e de meio
aberto nos municípios mineiros.

Nº  9.201/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Secretaria de Estado de Defesa Social pedido de providências para a
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oferta de cursos profissionalizantes para os adolescentes do sistema socioeducativo.
Nº  9.202/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria  de Defesa Social  pedido de providências  para  que,  na
elaboração do PPAG 2016-2019, sejam previstas ações para a implantação de novos
centros socioeducativos e para a reforma de centros já existentes, com definição do
produto "vaga criada", na ação destinada à implantação de centros socioeducativos
de  internação,  e  com  a  alteração  do  nome  e  do  produto  da  Ação  1206  para,
respectivamente, "Reforma de Centros Socioeducativos" e "centro reformado".

Nº  9.203/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Secretaria de Defesa Social pedido de providências para a reforma
dos centros socioeducativos de Ribeirão das Neves, Uberaba, Governador Valadares,
Juiz de Fora, Montes Claros e Patos de Minas.

Nº  9.204/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Secretaria de Defesa Social pedido de providências para implementar
ações  específicas  de  prevenção  à  violência  voltadas  para  a  população  LGBT,
especialmente  para  travestis,  homens  e  mulheres  transexuais,  com  o  intuito  de
diminuir a criminalidade e violência praticada contra esse segmento.

Nº  9.205/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao Ministério da Justiça pedido de providências para revitalização do
monumento aos mortos e desaparecidos mineiros no processo de redemocratização
do País, localizado em Belo Horizonte, especialmente no que se refere à execução de
projeto de iluminação que propicie melhor visibilidade e segurança da edificação.

Nº  9.206/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Secretaria de Agricultura pedido de providências para o atendimento
às necessidades de suplementação orçamentária durante o exercício de 2015 para
as Ações 4533 -  Vigilância Sanitária  Animal,  4534 -  Vigilância Sanitária Vegetal  e
4102 - Fiscalização Móvel do Trânsito de Animais, Vegetais e Produtos de Origem
Animal,  do  Programa 185  -  Defesa  Sanitária  -,  e  para  a  Ação  4448  -  Vigilância
Sanitária Animal e Vegetal no Projeto Jaíba.

Nº  9.207/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao Instituto  Mineiro  de  Agropecuária  pedido  de  providências  para  o
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atendimento às necessidades de suplementação orçamentária durante o exercício de
2015 para as Ações 4533 - Vigilância Sanitária Animal,  4534 - Vigilância Sanitária
Vegetal e 4102 - Fiscalização Móvel do Trânsito de Animais, Vegetais e Produtos de
Origem Animal, do Programa 185 - Defesa Sanitária -, e para a Ação 4448 - Vigilância
Sanitária Animal e Vegetal no Projeto Jaíba.

Nº  9.208/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  Secretaria  de  Planejamento  pedido  de  providências  para  o
atendimento às necessidades de suplementação orçamentária durante o exercício de
2015 para as Ações 4533 - Vigilância Sanitária Animal,  4534 - Vigilância Sanitária
Vegetal e 4102 - Fiscalização Móvel do Trânsito de Animais, Vegetais e Produtos de
Origem Animal, do Programa 185 - Defesa Sanitária -, e para a Ação 4448 - Vigilância
Sanitária Animal e Vegetal no Projeto Jaíba.

Nº  9.209/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Secretaria de Agricultura pedido de providências para dar apoio ao
Município  de  Poté,  com  vistas  à  sua  inclusão  no  Programa  de  Aceleração  do
Crescimento - PAC 2 - do governo federal, a partir de 2015.

Nº  9.210/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao Instituto  Estadual  de  Florestas  pedido  de  providências  para  que
sejam cumpridos os contratos de adesão já aprovados no âmbito da Ação 4560 -
Bolsa Verde - Ampliação e Conservação da Cobertura Vegetal Nativa - e que sejam
abertos novos editais para a concessão dos benefícios do Bolsa Verde.

Nº  9.211/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte pedido de providências para a
revitalização do monumento aos mortos e desaparecidos mineiros no processo de
redemocratização do País, especialmente no que se refere à execução de projeto de
iluminação que propicie melhor visibilidade e segurança da edificação.

Nº  9.212/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao Ministério do Desenvolvimento Agrário pedido de providências para
a inclusão do Município de Poté no Programa de Aceleração do Crescimento 2, a
partir de 2015.

Nº  9.213/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
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encaminhado à Subsecretaria de Agricultura Familiar e Regularização Fundiária, da
Secretaria de Agricultura, pedido de providências para dar fomento à apicultura e ao
cultivo  de  ervas  medicinais,  ao  desenvolvimento  de  projetos  agroecológicos
integrados  sustentáveis  e  à  distribuição  de  sementes  crioulas.  (-  Distribuídos  à
Comissão de Fiscalização Financeira.)

Nº 9.214/2014, do deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de
congratulações com a comunidade de Jesuânia pelos 66 anos de emancipação desse
município. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº  9.215/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Secretaria de Trabalho pedido de providências para que se garanta a
realização das conferências da criança e do adolescente no Estado, tendo em vista a
ampliação de recursos sugerida para a Ação 4475, destinada à operacionalização dos
conselhos de direitos.

Nº  9.216/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Secretaria de Trabalho pedido de providências para a implantação do
Conselho  Estadual  de  Cidadania  de  Lésbicas,  Gays,  Bissexuais,  Travestis  e
Transexuais,  tendo em vista a ampliação de recursos sugerida para a Ação 4475,
destinada à operacionalização dos conselhos de direitos.

Nº  9.217/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Secretaria de Cultura pedido de providências para a instituição de
programa  estadual,  nos  moldes  do  programa  federal  Microprojetos  Mais  Cultura,
dirigido à região semiárida, de forma a premiar iniciativas culturais promovidas por
jovens das regiões de menor desenvolvimento no Estado.

Nº  9.218/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  Secretaria  de  Saúde  pedido  de  providências  para  a  divulgação
periódica dos indicadores relativos ao atendimento de urgência e emergência no SUS
para as centrais de regulação e as regiões sanitárias de saúde, com o objetivo de
aprimorar a gestão do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência no Estado.

Nº  9.219/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  Prefeitura  Municipal  de  Carmésia  pedido  de  providências  para  o
tombamento da antiga prisão indígena, utilizada durante a ditadura militar, situada na
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aldeia-sede pataxó em Carmésia,  para  que o  município  possa ampliar  o  repasse
recebido  do  ICMS Patrimônio  Cultural  e  viabilizar  a  restauração do referido  bem,
conforme orientação do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas
Gerais.

Nº  9.220/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  Secretaria  de  Educação  pedido  de  providências  para
complementação de recursos para as escolas realizarem despesas de alimentação
especificamente para profissionais de educação básica.

Nº  9.221/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  Secretaria  de  Trabalho  pedido  de  providências  para  garantir  o
pagamento,  em  2015,  de  54  indenizações  às  vítimas  de  violações  de  direitos
humanos, no valor de R$ 30.000,00 cada, tendo em vista a ampliação de recursos
sugerida para a Ação 4314 - Indenizações a Vítimas de Violação de Direitos Humanos
- na proposta de revisão do PPAG - 2012-2015 para o exercício de 2015.

Nº  9.222/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao Conselho  Estadual  de  Direitos  Humanos pedido  de  providências
para garantir o pagamento, em 2015, de 54 indenizações às vítimas de violações de
direitos humanos, no valor de R$ 30.000,00 cada, tendo em vista a ampliação de
recursos sugerida para a Ação 4314 - Indenizações a Vítimas de Violação de Direitos
Humanos - na proposta de revisão do PPAG - 2012-2015 para o exercício de 2015.

Nº  9.223/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao Iepha-MG pedido de providências para que auxile  a comunidade
indígena da aldeia sede pataxó, em Carmésia, a elaborar os estudos necessários
para a contratação de projeto de restauração de antiga prisão indígena durante a
ditadura militar.

Nº  9.224/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  Secretaria  de  Trabalho  pedido  de  providências  para  realizar  os
estudos necessários à implementação, no Estado, do projeto Clínicas do Testemunho,
com o objetivo de atender pessoas afetadas pela violência durante a ditadura militar.

Nº  9.225/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  Secretaria  de  Cultura  pedido  de  providências  para  que  avalie  a
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conveniência  e  oportunidade  de  realizar  um  grande  festival  estadual  com  a
participação dos municípios mineiros, nos moldes da mostra realizada pelo Iepha-
MG, durante as Jornadas do Patrimônio.

Nº  9.226/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  Secretaria  de  Trabalho  pedido  de  providências  para  que  seja
realizado  um  mapeamento  georreferenciado  das  entidades  da  sociedade  civil  de
defesa dos direitos humanos existentes no Estado.

Nº  9.227/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Secretaria de Educação ofício informando sobre a inclusão de nova
ação no PPAG 2012-2015, intitulada Promoção do Direito à Memória, à Verdade e à
Justiça, com pedido de providências para que seja implementado, em articulação com
a Secretaria  de Trabalho,  a Secretaria  de Governo,  a Covemg, a Associação dos
Amigos  do  Memorial  da  Anistia  Política  do  Brasil,  o  Centro  de  Formação  e
Experimentação Digital - PlugMinas -, o Centro de Referência da Juventude de Belo
Horizonte e outras entidades interessadas, projeto para levar aos alunos das escolas
do Estado a história dos oprimidos no golpe de 1964, por meio de atividades como
depoimentos,  exposições,  debates,  apresentações  teatrais  e  filmes,  de  modo  a
contribuir para a apropriação intelectual da história de Minas Gerais e do País pelas
novas gerações.

Nº  9.228/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  Secretaria  de  Educação  pedido  de  providências  para  que,  na
elaboração  do  PPAG  2016-2019,  seja  dada  especial  atenção  para  o  apoio  aos
municípios,  com  vistas  à  universalização  da  educação  infantil,  por  meio  da
disponibilização de recursos materiais,  técnicos e  humanos e da  capacitação dos
gestores municipais de educação.

Nº  9.229/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Secretaria de Desenvolvimento Regional pedido de providências para
que estude a viabilidade de construir uma escadaria no Bairro Roseira, no Município
de Águas Formosas.

Nº  9.230/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Secretaria de Governo ofício informando sobre a inclusão de nova



359
____________________________________________________________________________

ação no PPAG 2012-2015, intitulada Promoção do Direito à Memória, à Verdade e à
Justiça, com pedido de providências para que seja implementado, em articulação com
a Secretaria  de Trabalho e Desenvolvimento Social,  a  Secretaria  de Educação,  a
Covemg, a Associação dos Amigos do Memorial da Anistia Política do Brasil, o Centro
de Formação e Experimentação Digital  -  PlugMinas -,  o  Centro de Referência da
Juventude de Belo Horizonte e outras entidades interessadas, projeto para levar aos
alunos das escolas do Estado a história dos oprimidos no golpe de 1964, por meio de
atividades como depoimentos, exposições, debates, apresentações teatrais e filmes,
de modo a contribuir para a apropriação intelectual da história de Minas Gerais e do
País pelas novas gerações.

Nº  9.231/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Secretaria de Trabalho pedido de providências para implementar, em
articulação com a Secretaria de Educação, a Secretaria de Governo, a Covemg, a
Associação  dos  Amigos  do  Memorial  da  Anistia  Política  do  Brasil,  o  Centro  de
Formação  e  Experimentação  Digital  -  PlugMinas  -,  o  Centro  de  Referência  da
Juventude de Belo Horizonte e outras entidades interessadas, projeto para levar aos
alunos das escolas do Estado a história dos oprimidos no golpe de 1964, por meio de
atividades como depoimentos, exposições, debates, apresentações teatrais e filmes,
de modo a contribuir para a apropriação intelectual da história de Minas Gerais e do
País pelas novas gerações.

Nº  9.232/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Secretaria de Trabalho pedido de providências para a implementação
de medidas de apoio e fomento à Covemg, inclusive no que toca à disponibilização
de  recursos  humanos,  estrutura  física  e  equipamentos  suficientes  para  o  efetivo
exercício de suas atribuições e informando sobre a inclusão de nova ação no PPAG
2012-2015, intitulada Promoção do Direito à Memória, à Verdade e à Justiça.

Nº  9.233/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Subsecretaria de Agricultura Familiar e Regularização Fundiária da
Secretaria de Agricultura pedido de providências para realizar estudo de viabilidade
de aquisição de equipamentos e insumos para apoiar, no Município de Ouro Verde de
Minas, o funcionamento de agroindústria para beneficiamento de cana-de-açúcar.
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Nº  9.234/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhado  ao  Instituto  Federal  do  Sudeste  de  Minas  Gerais  pedido  de
providências com vistas à ampliação da oferta de cursos de educação profissional de
nível médio no Município de Ubá.

Nº  9.235/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  Secretaria  de  Trabalho  pedido  de  providências  para  realizar  os
estudos  necessários  à  implementação  do  projeto  de  identificação  dos  locais
simbólicos de resistência à ditadura, implantada pelo regime militar a partir do golpe
de  1964,  transformando-os  em  espaços  de  preservação  da  memória  e  acervo
histórico da luta democrática. (- Distribuídos à Comissão de Fiscalização Financeira.)

Nº 9.236/2014, do deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de
congratulações com a comunidade de Minduri pelos 61 anos de emancipação desse
município. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº  9.237/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  Secretaria  de  Trabalho  pedido  de  providências  para  realizar  os
estudos  necessários  à  implementação  do  Projeto  Rua  Viva,  com  o  objetivo  de
denominar ruas de Belo Horizonte com nomes de mineiros que dedicaram sua vida à
luta pelas liberdades democráticas e justiça social.

Nº  9.238/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  Secretaria  de  Defesa  Social  pedido  de  providências  diante  da
significativa  presença  de  propostas  direcionadas  à  ampliação  do  sistema
socioeducativo  em  diversos  municípios  do  Estado,  colhidas  pela  Assembleia
Legislativa por meio eletrônico e em audiências públicas realizadas com a finalidade
de receber sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 5.496/2014, que
dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de 2015, solicitando-se
especial atenção à estruturação da rede de atendimento socioeducativo, em todos os
níveis: internação, semiliberdade e apoio aos municípios para as medidas em meio
aberto.

Nº  9.239/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhado  ao  Iepha-MG  pedido  de  providências  com  vistas  a  priorizar,  na
formulação do PPAG 2016-2019,  no âmbito Ação 1259 -  Minas Patrimônio Vivo -
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Projeto de Proteção ao Patrimônio Cultural - ou em ação equivalente, destinação de
recursos para a realização das obras emergenciais na Matriz de N. Sra. da Assunção
de Ravena, no Município de Sabará.

Nº  9.240/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  Secretaria  de  Trabalho  pedido  de  providências  para  que  sejam
privilegiadas,  entre  as  diversas  ações  voltadas  para  promoção  e  educação  em
direitos humanos, a publicação de livro comemorativo sobre os 15 anos do Programa
Estadual de Proteção, Auxílio e Assistência a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas -
Provita-MG -, bem como a realização de seminário e outras ações para divulgação do
mencionado livro em todas as regiões do Estado.

Nº  9.241/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  Secretaria  de  Trabalho  pedido  de  providências  para  que  seja
priorizada a produção de um diagnóstico quantitativo e qualitativo dos defensores de
direitos humanos existentes em Minas Gerais;  a realização de um estudo sobre a
viabilidade de ampliarem-se as equipes que atuam no Programa de Proteção aos
Defensores de Direitos Humanos - PPDDH -; e a implementação de um plano de
divulgação do PPDDH, visando ampliar a mobilização social e fortalecer a rede de
proteção em todas as regiões do Estado.

Nº  9.242/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  Secretaria  de  Trabalho  pedido  de  providências  para  priorizar  a
implementação e o fortalecimento de ações específicas voltadas para o público LGBT
no Estado,  incluindo:  realizar  campanhas  publicitárias  contra  a  discriminação  e  a
violência praticada contra a população LGBT; promover e apoiar eventos e atividades
de afirmação cultural LGBT; fomentar o trabalho de entidades não governamentais
atuantes na área; e capacitar profissionais da saúde e da assistência social, gestores
e demais agentes sociais interessados no tema, de modo a aprimorar a atenção e
aperfeiçoar os serviços prestados ao público LGBT na execução das políticas.

Nº  9.243/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Secretaria de Planejamento pedido de providências para a inclusão
das temáticas "Gestão por território" e "Orçamento participativo" no rol das diretrizes
da política de desenvolvimento rural sustentável a serem consideradas pelo Executivo
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na discussão e na atualização do PMDI e elaboração do PPAG 2016-2019, em 2015.
Nº 9.244/2014, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja enviado

à Secretaria de Trabalho pedido de providências para a aquisição de veículo para o
Conselho Estadual de Defesa de Direitos Humanos, tendo em vista a ampliação de
recursos sugerida para a Ação 4475, destinada à operacionalização dos conselhos de
direitos.

Nº  9.245/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Secretaria de Trabalho pedido de providências para a realização de
estudo de viabilidade de expansão do NAVCV para as regiões do Triângulo, da Mata
e do Jequitinhonha/Mucuri, com vistas a regionalizar as metas da Ação 4200 - Núcleo
de Atendimento às Vítimas de Crimes Violentos - NAVCV -, incorporando-se essas
regiões na proposta do PPAG 2016-2019.

Nº  9.246/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao Senai do Município de Ubá pedido de providências com vistas à
ampliação da oferta de cursos de educação profissional de nível médio no município.

Nº  9.247/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  Secretaria  de  Educação  pedido  de  providências  para  que,  na
implementação  do  programa  Reinventando  o  Ensino  Médio,  sejam  ouvidas  e
incorporadas sugestões oriundas da comunidade escolar. (- Distribuídos à Comissão
de Fiscalização Financeira.)

REQUERIMENTOS ORDINÁRIOS
Nº 46/2014, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja realizado

fórum técnico nesta Casa para discutir a revisão do Plano Decenal de Educação do
Estado quando este for apresentado. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº  47/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhado  ao  secretário  Municipal  de  Saúde  de  Águas  Formosas  pedido  de
informações sobre o repasse de recursos financeiros pelo município ao Hospital São
Vicente de Paulo.

Nº  48/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Comissão de Transporte pedido de providências para que emita seu
parecer sobre o Projeto de Lei nº 4.449/2013. (- À Comissão de Transporte.)
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Comunicações
- São  também  encaminhadas  à  presidência  comunicações  das  Comissões  de

Cultura, de Assuntos Municipais e de Participação Popular (2).
Questões de Ordem

O deputado Rogério  Correia -  Sr.  Presidente,  serei  breve na minha questão de
ordem, até porque já a havia feito de manhã, por isso havia solicitado a leitura da ata.
Acredito  que  está  havendo  uma  confusão  proposital  a  respeito  da  ausência  de
deputados e do trabalho de obstrução da pauta, e isso é feito no momento por alguns
deputados de forma deliberada, em especial pela Mesa da Assembleia Legislativa.
Estranho  que  esta  atitude  venha  agora  a  ser  anunciada,  visto  que  estamos
encerrando quatro anos de uma legislatura. Gostaria que a Mesa fosse realmente
sincera na sua pretensão de moralizar a Casa por meio da anotação dos nomes dos
que faltaram. Se fosse essa sua intenção real,  ela faria um balanço a respeito, e
veríamos deputados e mais deputados precisando devolver muitos recursos a esta
Casa. Com certeza, vários deputados já foram colocados aqui como ausentes por
diversas vezes -  é uma minoria,  mas existem. Na maioria  das vezes, eles vêm e
trabalham. Se a Presidência da Casa e a Mesa da Assembleia Legislativa estão de
fato preocupadas com isso, devem fazer um balanço de onde estavam os deputados
durante os quatro anos. Agora é estranho que essa medida seja anunciada em um
momento  em que a  oposição faz obstrução,  o que não é sinônimo de não estar
trabalhando, pelo contrário, essa é uma forma de trabalho da oposição. Se V. Exas.
ligarem a TV agora no canal do Senado - liguei no horário do almoço -, verão que o
PSDB estava fazendo uma obstrução. Quem estava na tribuna falando, mas fazendo
obstrução, era o presidente do PSDB, Marcus Pestana, e isso não significa que ele
não estava trabalhando. Estava fazendo obstrução. Nesse caso, uma obstrução de
cujo motivo político discordo, mas respeito isso como trabalho. Ele está obstruindo
uma medida da presidenta Dilma que hoje visa garantir ao Brasil a continuidade de
funcionamento,  sem  a  necessidade  de  demissão  e  recessão  econômica,
contrapondo-se ao processo neoliberal em curso no mundo. O PSDB entende que é
preciso  barrar  isso e  fazer  o superávit  primário  a  qualquer  custo,  e  é  seu direito
querer  assim,  por  isso  está  agindo  de forma  a  impedir  a  votação,  ou  seja,  está
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obstruindo os trabalhos. Estamos aqui obstruindo os trabalhos, e já procurei explicar
alguns dos projetos. Terei chance de fazer isso se chegar a minha vez de falar. Por
exemplo,  o  PSDB quer  isentar  de  ICMS a  veiculação de  publicidade em rádio  e
televisão  retroativa  a  2003.  Ora,  não  posso  permitir  que  as  coisas  andem
normalmente sem saber por que o Estado está abrindo mão de arrecadar desde 2003
e quem ele está, de última hora, depois de perder a eleição, querendo que não pague
ICMS, dando isenção! Preciso saber disso. A obstrução é feita para que a Maioria não
coloque esse assunto na pauta sem a devida explicação ao conjunto da população.
Sei que vários projetos merecem ser votados. Queremos construir uma pauta única
na  Assembleia  Legislativa,  mas  não  podemos,  evidentemente,  deixar  que  votem
todos  os  projetos  para  agradar  algum  setor  que  o  governo  utiliza  como  bode
expiatório.  Se  o  governo  quisesse  votar,  por  exemplo,  o  projeto  dos  servidores
públicos do Tribunal de Justiça - o governo que reprimiu vocês na greve, e eu estive
lá  para  ajudá-los  -,  teria  pedido  urgência  na  tramitação desse  projeto,  e  não no
projeto da redução de ICMS. Então ele faz os funcionários públicos de bucha de
canhão  agora.  Os  servidores  públicos  devem  ter  a  noção  de  fato  do  que  está
acontecendo na Assembleia Legislativa. Sinceramente, presidente, misturar corte de
pontos, etc., como se obstrução não fosse um trabalho feito por parlamentares, não é
justo do ponto de vista da Mesa da Assembleia. Portanto peço que essa discussão
não  fique  embolada.  Para  votar  projetos  que  são  do  interesse  da  população  é
necessária  uma pauta mínima.  O governo não pode enfiar  goela abaixo do povo
mineiro  isenção para  os  mais  ricos  de  Minas Gerais,  de  forma que não paguem
ICMS.  É  preciso  haver  acordo  para  votar  o  projeto  de  todos.  Por  isso  estamos
fazendo obstrução. Muito obrigado.

A deputada Liza Prado - Sr. Presidente, saúdo os funcionários que aqui estão, tanto
do Tribunal de Justiça como do Ministério Público. Tenham a certeza de que contam
com  o  nosso apoio,  pois  as  demandas  são justas.  Aliás,  é  importante  que  essa
mobilização aconteça durante todo o tempo.  Quero manifestar-me quanto à ata e
mostrar minha posição em relação ao Projeto de Lei nº 5.494/2014, que altera a Lei
nº 6.763, de 23 de dezembro, que consolida a legislação tributária do Estado, reduz a
carga tributária incidente sobre as operações com álcool para fins carburantes, de
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19% para 14%, e aumenta a das operações com gasolina, de 27% para 29%. As
regiões do Triângulo e Alto Paranaíba estão preocupadas. Esse projeto contribuirá
para as usinas da região e também de todo o Estado de Minas Gerais. Muitas usinas
estão sendo fechadas, muitos trabalhadores que estão na atividade, há 20, 25 anos,
são simplesmente descartados, alguns com idade avançada, ficando completamente
inseguros e ansiosos. Creio que haverá um acordo. As lideranças desta Casa estão
conversando  e  acertando  as  emendas.  Acho  fundamental  que  o  projeto  seja
realmente aprovado por esta Casa. Espero que consigamos limpar a pauta com todos
os outros projetos. Fico despreocupada com a presença de todos os deputados, mas
preocupo-me com a segurança. Hoje, pela manhã, a questão da arma foi levantada
aqui. O deputado Adelmo fez uma exposição que muito me preocupou. Os ânimos
ficaram acirrados aqui.  Se todo mundo começar a andar  armado,  vai  parecer um
bangue-bangue. Se alguém ficar exaltado e resolver trocar tiro, estaremos perdidos.
E isso pode ocorrer nas ruas também. Quem ficar no meio das balas perdidas... Creio
que essa posição é importante. Peço ao presidente que tome medidas para apurar a
fala  do  deputado  Adelmo.  Em  relação  à  presença,  já  foram  feitas  todas  as
possibilidades  jurídicas,  de  convocação  e  alerta  aos  deputados  que  não  estão
presentes. Vejam que, na comissão que presido, a Comissão de Defesa dos Direitos
da  Pessoa  com  Deficiência,  depois  de  muitos  dias  -  umas  duas  ou  três  vezes
chamando para a reunião extraordinária -, consegui limpar toda a pauta, mas com
muita  dificuldade.  Então  é  preciso  que  realmente  possamos  limpar  a  pauta.  Por
exemplo,  perdi  a  eleição,  Sr.  Presidente,  mas  tenho  de  terminar  com  galhardia,
votando  os  projetos  que são  importantes  para  a  população  do  Estado  de  Minas
Gerais.  Como  presidente  da  Comissão  de  Defesa  dos  Direitos  da  Pessoa  com
Deficiência,  conseguimos  grandes  avanços.  Sr.  Presidente,  ontem  fiquei  muito
contente, pois o Ministério Público respondeu a uma representação que fizemos, que,
aliás, teve repercussão nacional,  quanto à qualidade das cadeiras de rodas que o
governo compra para poder repassar. Aliás, a Anvisa autoriza comprar cadeiras de
rodas, mas a qualidade dos equipamentos não é adequada. Questionamos isso ao
Ministério Público. Houve matéria na TV, em rede nacional,  na qual fizemos essa
denúncia em 2013, e agora foi aberto o inquérito. Espero que realmente a comissão
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continue fazendo trabalhos como esse para que o governo, ou até mesmo a iniciativa
privada, compre as cadeiras de rodas com um mínimo de qualidade, com material
decente. Porque hoje o que estão comprando são cadeiras com peças descartáveis.
Várias pessoas carentes, que têm muita dificuldade de adquirir uma cadeira de rodas,
estão comprando produtos sem qualidade. Sem falar que hoje temos de avançar para
que essas cadeiras possam ser personalizadas. Não basta ter somente os tamanhos
P, M e G. É preciso que realmente possamos ter um trabalho personalizado para que
a pessoa com deficiência se ajuste àquela cadeira que fará parte do seu dia a dia,
facilitando a sua vida com qualidade. O governo precisa ter  determinados critérios
para poder fazer essa compra. Então achei que, na Comissão de Defesa dos Direitos
da Pessoa com Deficiência, fizemos um trabalho muito bonito.  Rodamos todas as
instituições que trabalham com a pessoa com deficiência em todo o Estado de Minas
Gerais.  Creio  que  foi  um  grande  avanço.  Conseguimos,  aliás,  acessibilidade,
mobilidade e respeito às leis para a pessoa com deficiência em vários aspectos na
inserção do trabalho, e não só na inserção, mas na questão da inclusão: que tenha
assistência às tecnologias assistidas. Não adianta só fazer inclusão na educação se
realmente não der condições à pessoa com deficiência de exercer seu direito de ir e
vir em pé de igualdade. A pessoa com deficiência não quer caridade, não quer ser
chamada  de  coitadinha.  Ela  simplesmente  quer  que  as  pessoas  respeitem  a
legislação e não ponham obstáculo onde não precisa. Até hoje o nosso BRT não está
adequado.  Entramos  com  ação  na  Justiça,  reclamamos,  porque  a  pessoa  com
deficiência  não  consegue  adentrar  o  Move,  que  não  move  nada.  Obrigada,  Sr.
Presidente.

Oradores Inscritos
O presidente - Com a palavra, a deputada Luzia Ferreira.
A deputada Luzia Ferreira - Sr. Presidente, deputado Hely Tarqüínio, que conduz os

trabalhos  desta  Casa  de  forma  muito  democrática:  gostaria  de  saudar  todos  os
trabalhadores aqui presentes e os visitantes. Quero dizer a vocês que aqui todos são
muito bem-vindos e não serão expulsos das galerias, como ao que assistimos ontem
no Congresso Nacional, quando o presidente Renan Calheiros paralisou os trabalhos
e colocou a Polícia Legislativa para expulsar as pessoas que lá estavam protestando
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contra  a aprovação do PLN nº  63.  Trata-se de  uma vergonha nacional  que quer
esconder  e dar um drible na Lei de Responsabilidade Fiscal,  para aprovação das
contas da presidente da República.

Então quero dizer que aqui vocês são bem-vindos e podem se manifestar, afinal a
manifestação faz parte da democracia. Fazer parte da democracia não é ser contra
ou a favor, porque tem uns que acreditam que a manifestação é democrática, mas só
quando é a seu favor.

O que vimos ontem no Congresso foi isso, partidos, como o PMDB, que tem história
na oposição no Brasil, e o PT - não é, deputado Rogério Correia? -, que nasceu das
bases, das manifestações, afrontando os limites do poder, vamos assim dizer.

Afrontando os limites do poder, organizando manifestações. Está certo, democracia
tem de comportar isso. Mas não pode ser porque é contra o PT, o PMDB, o PLN nº
63. Acho constrangedor, desrespeitoso, uma senhora querendo entrar. Hoje também
está bloqueada a entrada no Congresso Nacional. Vi na hora do almoço no jornal
uma liderança expressiva do PT se dirigindo aos manifestantes: “Quanto a senhora
está  ganhando  para  estar  aqui?”.  Isso  é  vergonhoso.  Acham  que,  quando  há
manifestação contrária, a pessoa está ganhando dinheiro para ir para a galeria. Isso é
inadmissível. Seria a mesma coisa de ela perguntar a ele: “Quanto o senhor ganhou
da corrupção da Petrobras para se eleger deputado?”. Partem do pressuposto de que
quem se manifesta contrário ao PT está ganhando dinheiro para fazer isso de forma
organizada, mas ser contra é legítimo, faz parte da democracia.

Quero saudar todos vocês e dizer que estamos aqui. Há projetos importantes aqui.
Respeito a obstrução,  e o deputado Rogério Correia disse bem, ela faz parte do
processo legislativo. Quem está aqui obstruindo está trabalhando;  quem está aqui
querendo votar também está trabalhando.

Qual é o sentido de obstruir uma pauta, de impedir a votação? O que está aqui
basicamente diz respeito a interesses de servidores públicos do Estado de Minas
Gerais, não só da administração direta mas também do Ministério Público, do Tribunal
de Justiça, até dos servidores da Casa. Também está em discussão a suplementação
de recursos para o Legislativo. O que estamos discutindo não é a obstrução em si,
que é legítima, que faz parte. O Regimento tem de preservar mesmo o direito da
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Minoria de obstruir, como estamos fazendo legitimamente no Congresso Nacional na
votação do PLN nº 63, que julgamos que é uma afronta ao princípio democrático do
Brasil.  Quero  dizer  que  aqui  não  se  está  discutindo  o  direito  de  obstruir,  mas
perguntando,  inclusive para  vocês,  por  que a  oposição -  o  PMDB e o  PT -  está
obstruindo a pauta que diz respeito aos interesses dos trabalhadores.

O José Brasil, um vereador em Belo Horizonte - acho que tanto deputado Sávio
Souza Cruz quanto o deputado Rogério Correia conviveram com ele -, quando via
esses casos que ele não compreendia, dizia: “Esta é a casa do espanto. Toda hora
nos espantamos aqui”. Quero dizer que, com essa postura de obstrução dessa pauta,
esta é a Casa do Espanto 1 e 2. Tem sentido o PT obstruir  uma pauta que está
beneficiando os trabalhadores? Isso não é uma pauta de governo, é uma pauta de
interesse dos servidores do Estado, do Tribunal de Justiça, do Legislativo.  Vamos
colocar os devidos pingos nos “is”. É essa pauta que queremos votar. Tenho certeza
de que esse deve ser nosso foco. Quando a pauta que vier do Executivo for a favor
do Estado, para melhorar - no caso, está-se discutindo um projeto que traz isenção
fiscal para a indústria do álcool -, vamos discutir o conteúdo. Alguém aqui é contra? O
PT é contra? Ele até usou essa pauta. Se é contra, vote contra, mas deixe a maioria
decidir. Que usou de forma até escandalosa os incentivos tributários para a indústria
nacional... Algumas questiono muito, como a indústria automobilística, que foi a maior
beneficiada.

Acho que o nosso problema não está no automóvel individual, mas no transporte
coletivo. Então, se tínhamos de dar isenção, teria de ser para subsidiar e melhorar o
transporte coletivo para que as pessoas possam se sentir estimuladas a andar de
ônibus e metrô,  deixando seu carro em casa.  Sabemos dos problemas advindos:
stress, poluição, contaminação do ar. Essa isenção é para favorecer a minoria, e não
a maioria. Nos quatro últimos anos do governo da presidenta Dilma, presume-se que
R$80.000.000.000,00  foram  de  isenção.  Isso  também  faz  parte  da  pauta  do
Executivo. Com certeza, lá, há pessoas que votam contra. Mas não se pode parar o
trabalho do Legislativo porque há alguma questão lá ou cá.

Queria dizer que, no período de campanha, há muitas promessas, algumas com
base na realidade,  mas outras,  a maioria,  não.  Há questões  que se tratavam na
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campanha,  na  discussão:  a  remuneração  dos  diversos  servidores  públicos  da
educação, da saúde, dos diversos agentes das Polícias Militar e Civil. O governo foi
eleito, legitimamente. As urnas consagraram-no. Mas eu digo: “cuidado, vocês vão ter
saudades  do  Anastasia”.  Estou  achando  que  muitos  servidores  já  estão  com
saudades dele,  antes  de  o Pimentel  assumir,  porque há aqui  uma pauta  que diz
respeito  aos  servidores  e  que  está  sendo  obstruída,  impedida  de  ser  votada
exatamente pela atual oposição, que vai virar situação daqui a uns dias, daqui a um
mês. Tenho certeza de que há servidores que já estão com saudades do Aécio e do
Anastasia.  Aqui  estamos  assistindo  à  obstrução  dessa  pauta  que  diz  respeito  à
ampliação da remuneração, da correção da inflação. Porque todos que estão aqui
sabem que a inflação corrói o nosso poder de compra, então compramos menos,
mudamos de marca para comprar produtos mais baratos.

Enfim,  estamos  aqui  fazendo  esse  apelo,  junto  a  vocês,  defendendo  o  direito
legítimo de manifestação nas  galerias,  de  todos  aqui  presentes.  Quero  dizer  que
estamos  aqui  para  votar  toda  a  pauta,  num  debate  democrático,  e  informar  os
servidores que, ao falar na tribuna, não estou obstruindo a pauta de votação, como
alguns que vão falar até as 15h30min, mas cumprindo norma regimental.

A votação só começará após as 15h30min. Então não estou obstruindo a pauta,
mas  cumprindo  o  que  deve  ser  feito  neste  horário.  Precisamos  que,  após  às
15h30min,  assim  que  encerrar  essa  fase,  todos  os  deputados  permaneçam  no
Plenário  para  iniciarmos  a  votação  da  pauta,  manifestando,  evidentemente,  a
discussão, o entendimento, a votação a favor ou contra, conforme for da consciência
e orientação partidária de cada deputado.

Quero manifestar que a bancada do PPS está aqui completa para discutir e votar
toda a pauta,  como estivemos  ontem, de  manhã,  de tarde  e  de  noite,  e  hoje de
manhã. Portanto, presidente, deputado Ivair Nogueira, fazemos um apelo: precisamos
continuar  os  nossos trabalhos e votar  a  pauta.  Este ano temos de votar  uma lei
importante, a lei do orçamento, para que o próximo governador inicie seu mandato
com o orçamento para realizar seus projetos, seus programas, aquilo com o que ele
se  comprometeu  em  campanha.  Se  não  votarmos,  ele  não  terá  orçamento  para
começar seu governo. Isso faz parte do Regimento. Se não votarmos o orçamento,
não poderemos desfrutar do recesso, das nossas férias de janeiro.
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Então deixo minha manifestação de apoio, concedendo, nos minutos finais, aparte
para o deputado Rogério Correia.

O deputado  Rogério  Correia  (em  aparte)*  -  Obrigado,  deputada  Luzia  Ferreira.
Serei breve no aparte.

Queria  apenas  anunciar  que  o  Projeto  nº  5.165/2014,  do  procurador-geral  de
justiça,  que  fixa  o  percentual  relativo  ao  ano  de  2014  para  revisão  anual  dos
vencimentos e proventos dos servidores do Ministério Público de Minas Gerais, em
suma,  é  o  projeto  que  fixa  a  data-base  para  os  servidores  do  MP.  O  meu
posicionamento  e  de  toda  a  bancada  do  PT  e  do  PMDB  é  favorável.  Votamos
favoravelmente em todas as comissões.

A deputada Luzia Ferreira* - Vamos votar, então, Rogério.
O deputado Rogério  Correia  (em aparte)  -  Há vários  outros  projetos  que estão

posicionados antes dele. O projeto será aprovado, mas para isso há duas soluções:
ou  o  governo  retira  o  projeto  de  saco  de  maldades  que  colocou  antes  ou  pede
urgência nesse projeto. Se ele pedir urgência, esse projeto de vocês passa a ser o
primeiro da fila. Por que ele não pede urgência? Porque a urgência dele é em relação
ao projeto de ICMS. Ele quer isentar as grandes empresas de Minas Gerais daquilo
que não cobrou e agora quer isentar. Se pedir urgência para o de vocês, ele passa a
ser o primeiro da fila.

Então, solicito à Luzia que peça ao governo para pedir urgência no projeto do MP a
fim de que ele possa ser votado. Fica a minha sugestão.

Deputada, a galeria é sempre bem-vinda, mas o que aconteceu ontem no Senado
V. Exa. não deveria aplaudir. A galeria que estava lá era de pessoas de gabinetes dos
deputados do PSDB. Estavam xingando a senadora de vagabunda. É óbvio que isso
não pode acontecer. A nossa galeria é educada, composta de gente trabalhadora.
Então, V. Exa. não devia passar a mão na cabeça daqueles que estão xingando a
senadora  de  vagabunda,  até  pela  defesa  feminista  que  devemos  fazer.  Muito
obrigado.

A deputada Luzia Ferreira - Democraticamente, estou concedendo um aparte ao
deputado para que ele possa contraditar, mas quero dizer a todos que há uma ordem
na pauta, na qual estão vários vetos. Se não forem votados, a pauta não prosseguirá.
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A bancada de oposição está obstruindo a pauta. É preciso votar os vetos que estão
obstruindo. Não é o projeto que pode ter urgência; os vetos, regimentalmente, têm
precedência e têm de ser votados. O que a oposição está obstruindo é a votação de
vetos. Estes, sim, estão trancando a pauta. Há vetos que não têm, às vezes, a menor
importância.  A  oposição  não  vota  os  vetos  porque  sabe  que,  se  votá-los,  vai
destrancar a pauta. Não vamos enganar a população. Precisamos colocar a pauta
para ser votada. Conclamo todos a votarmos, como vocês também querem, para que
possamos entrar, enfim, nos projetos de mérito que estão aqui para serem votados.
Muito obrigada.

* - Sem revisão do orador.
O presidente (deputado Ivair Nogueira) - Com a palavra, para seu pronunciamento,

o deputado Luiz Henrique.
O deputado  Luiz  Henrique*  -  Sr.  Presidente,  Sras.  Deputadas,  Srs.  Deputados,

funcionários públicos do Tribunal de Justiça e do Ministério Público, público que nos
acompanha pela TV Assembleia, funcionários desta Casa. Acredito que hoje, a partir
das 15h30min,  esta Casa irá  votar  os  projetos  tão importantes  para o Estado de
Minas Gerais. Tenho a certeza de que chegaremos a um consenso.

Desde  o  dia  5  de  outubro,  não  faço  uso  desta  tribuna.  Aproveito  aqui,  hoje,
Tolentino, para agradecer aos mineiros e às mineiras que me deram, André, mais de
47 mil votos.

Infelizmente não consegui a reeleição, mas estou aqui de coração para agradecer
aos que confiaram em meu trabalho. Aliás, Rominho, quero fazer uma prestação de
contas deste trabalho. A maioria dos que me conhecem sabem que meu trabalho foi
focado principalmente no Vale do Jequitinhonha e Norte de Minas. Nesses últimos
quatro anos houve muito avanço naquela região.

Quero falar sobre um projeto do qual fui relator. Tivemos amplo apoio nesta Casa,
foi  39  a  48.  Esse projeto  promoveu a  absorção de  seis  fundações  associadas  à
Uemg, que hoje é a terceira universidade pública do Estado de Minas Gerais. Fico
muito satisfeito, pois a Fundação Educacional do Vale do Jequitinhonha - Fevale - foi
estadualizada. Hoje ela está promovendo ensino superior de qualidade e gratuito para
toda a população do Vale e do Norte de Minas. Neste momento, quero prestar minha
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homenagem  ao  ex-governador  Anastasia,  que  mandou  esse  projeto  para  a
Assembleia, e o secretário Nárcio foi avante.

Também  quero  falar  do  curso  de  medicina.  Aqui  temos  vários  médicos  da
Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Existe uma parceria entre
os  governos  estadual  e  federal.  O  governo  estadual  investiu  mais  de
R$10.000.000,00 nos hospitais da região de Diamantina para promover a Santa Casa
e  o  Hospital  Nossa  Senhora  da  Saúde,  a  fim  de  que  se  tornassem  hospitais
universitários.  Hoje  a  Santa  Casa  de  Diamantina  tem  serviço  de  referência  em
neurocirurgia. São feitas mais neurocirurgias lá que aqui no Hospital das Clínicas. O
Hospital Nossa Senhora da Saúde tem um centro de reabilitação, o C4, que é o 3º do
Brasil.

Nesses últimos 10 anos, no Norte de Minas e no Vale do Jequitinhonha, aportaram
consideráveis recursos que começaram lá atrás, com o ex-governador Aécio Neves.
Ele  criou  uma  secretaria  de  desenvolvimento  para  aquelas  regiões  e,  com  isso,
conseguimos avançar.  Foi criado o Proacesso,  que hoje pavimentou mais  de 200
cidades do Estado, com pavimentação asfáltica até a capital mineira.

Também gostaria de falar de uma parceria feita por minha sugestão entre a Cemig e
as  universidades.  Prof.  Wander,  hoje  a  Cemig  está  promovendo  o  sistema  de
produção de energia elétrica através da energia solar  em quatro universidades do
Estado de  Minas  Gerais.  Isso  tem duas  finalidades.  A primeira  é  a  produção  de
energia  limpa.  A  segunda  é  a  transferência  tecnológica.  Quero  agradecer  ao
presidente Djalma de Morais, que concebeu isso e promoveu esses investimentos.

O deputado Wander Borges (em aparte)* - Deputado Luiz Henrique e presidente,
quero agradecer o aparte. Quero deixar clara uma questão sobre o Projeto de Lei nº
5.165. É importante o que vamos falar aqui: é inócuo qualquer pedido de urgência
nesse projeto agora. Por quê? Isso teria de ser feito quando ele entrou na Casa,
antes de ser votado em primeiro turno.  O que falaram aqui  sobre o governador...
Primeiramente,  o  governador  não  pode  pedir  urgência  em  um  projeto  que  é  do
procurador-geral de justiça. Esse é o primeiro ponto. Segundo, não se pede urgência
em um projeto de lei que já está em discussão para o segundo turno. Há necessidade
de se destrancar a pauta dos vetos colocados, que são um total de nove, e de sermos



373
____________________________________________________________________________

corretos com o discurso e com a prática, votando o que precisa ser votado. Muito
obrigado pelo aparte.

O deputado Luiz Henrique* - Deputado Wander Borges, tenho certeza de que hoje
iniciaremos o processo de votação - a partir de 15h30min -, pois as discussões estão
bastante avançadas. Deputado Bosco, criamos nesta Casa uma frente parlamentar
pró-BR-367. A BR-367 é o coração do Vale do Jequitinhonha. Ela une Diamantina a
Porto Seguro.

Há mais de 30 anos, essa rodovia tem trechos de terra em estado precário. Mas
hoje mesmo tive a satisfação de saber, no Dnit, que o projeto será concluído ainda no
mês  de  dezembro  e,  com  fé  em  Deus,  no  ano  que  vem  essa  rodovia  será
pavimentada e o governo federal fará a sua parte, porque até então os investimentos
em rodovias em Minas Gerais só vieram por parte do Estado, e não da Federação.

Quero alertar aos colegas da bancada do Norte e do Jequitinhonha a respeito de
uma luta que empreendemos aqui  contra a Instrução Normativa nº  3, do governo
federal, pela qual, deputado João Vítor Xavier, pretende-se trazer banana do Equador
para a nossa economia, o que causaria um impacto em mais de 60 mil empregos no
Jequitinhonha  e  no  Norte.  Após  uma luta  ferrenha,  da  qual  participou  também  o
deputado  Antônio  Carlos  Arantes,  conseguimos  suspender  temporariamente  essa
instrução normativa. No ano que vem não estarei nesta Casa, mas seguirei torcendo
para que essa instrução, que promoveria o desemprego em nosso país, não volte
nunca mais. Fica nas mãos de vocês a missão de vigiar de perto a condução dessa
matéria.

Por outro lado, comemoramos a abertura de um frigorífico em Janaúba, e gostaria
de agradecer ao Ministério Público, nas pessoas do Dr. Carlos Bittencourt e do Dr.
Geraldo Vasquez, ao secretário de Meio Ambiente, Dr. Alceu, e ao governador Alberto
Pinto Coelho, pela coragem de passar por cima de uma legislação federal e abrir um
empreendimento que está gerando hoje 400 empregos diretos e tem promovido o
boom da agropecuária na região Norte de Minas.

Ainda ontem, também na cidade de Janaúba, foram inauguradas 16 câmeras de
segurança do projeto Olho Vivo. Ficamos satisfeitos, deputado Ivair Nogueira, em ver
um compromisso cumprido. Há mais ou menos dois anos, fizemos a promessa de
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levar o projeto Olho Vivo para Janaúba, e, com a inauguração dessas 16 câmeras,
fica cumprida a nossa missão com a segurança daquela região.

Estou vendo aqui  muitos  funcionários  do  Tribunal  de Justiça  e quero  dizer  que
também conseguimos a doação do terreno para a construção do fórum da cidade de
Jaíba. Com certeza, vamos proceder à construção desse fórum e à implantação da
comarca, gerando também emprego e renda naquela região. Fico muito satisfeito em
saber disso.

Por fim, promovemos aqui  algumas audiências de vital  importância. O deputado
Rogério  Correia  é  sabedor  de  que  temos  gás  na  Bacia  do  São  Francisco,  mas,
infelizmente,  a  Petrobras  interrompeu  todas  as  pesquisas  sobre  o  gás  que  fazia
naquela região,  ficando apenas as conduzidas pela Petra e pela Shell.  Mas hoje,
deputado  Rogério  Correia,  recebi  relatório  da  Petra,  que  está  fazendo  essa
prospecção,  e  tenho  certeza  de  que  em  um  futuro  próximo aquela  bacia  será  a
redenção do gás em nosso país, com a produção de energia limpa. Portanto, é muito
importante que esta Casa cobre da Petrobras que volte a explorar gás naquela bacia.

Por  fim,  gostaria  de  falar  de  alguns  avanços  que  tivemos  na  área  de  cultura.
Aprovamos aqui uma lei importante, que reconhece a gastronomia e a arquitetura
como áreas passíveis de serem beneficiadas pela Lei de Incentivo à Cultura. Quem
nunca ouviu falar da comida mineira, das nossas tradições e da nossa arquitetura?
Essa lei foi de vital importância para fomentar a economia criativa em nosso estado,
incentivando o turismo - a indústria sem chaminé, que gera emprego sem poluição - e
gerando movimento, emprego e renda.

Gostaria  de  encerrar  minhas  palavras  agradecendo  a  cada  colega  o  convívio
durante esses quatro anos em que estivemos juntos. A gente fica muito satisfeito de
ter aprendido com vocês, e espero encontrá-los nessa caminhada da vida.  Quero
também deixar meu reconhecimento do grande aprendizado que tivemos aqui nesse
curto período, mas que muito me valeu.

Concedo aparte ao deputado Bosco, com quem tive a honra de trabalhar no Idene.
Bosco, deixo também um manifesto do IBGE, que relatou que, de 2003 a 2013, época
em que trabalhamos juntos no Idene, aquela região do Mucuri, Jequitinhonha e Norte
de Minas, priorizada pelo senador Aécio Neves, eterno governador de Minas, foi a
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região do País que teve a maior elevação de IDH, fruto de um trabalho focado em
saúde, educação, elevação de escolaridade e combate à pobreza rural.

O deputado Bosco (em aparte)* - Deputado Luiz Henrique, pretendo ser breve, até
em  virtude  do  seu  tempo  na  tribuna.  Eu  não  poderia  deixar  de  aproveitar  esta
oportunidade e cumprimentá-lo pelo seu trabalho como parlamentar durante os quatro
anos  de  mandato  nesta  Assembleia  de  Minas  Gerais.  Você  sempre  foi  um
parlamentar, um deputado muito atuante e, sobretudo, sempre com um olhar muito
especial para o Norte de Minas e os Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Porque essa é
uma região que você conhece, e muito, desde a época em que teve a oportunidade
de trabalhar no Idene e na Sedvan, criada pelo atual senador e ex-governador do
Estado, Aécio Neves, para que essa secretaria pudesse ter um foco especial com o
desenvolvimento, com o crescimento e, acima de tudo, um olhar diferenciado para os
nossos irmãos do Norte de Minas e Vales do Jequitinhonha e Mucuri.

Tenho certeza absoluta de que você está encerrando aqui mais uma etapa dessa
missão, de fazer política, uma política com “p” maiúsculo, uma política propositiva. Foi
isso que você fez e, tenho certeza absoluta, é isso que continuará fazendo, mesmo
não exercendo mandato na próxima gestão. Tenho certeza absoluta de que os seus
princípios  e  a  sua  bandeira  do  Norte  de  Minas,  do  Vale  do  Jequitinhonha,  você
continuará levando com maestria. Parabéns!  É uma alegria imensa ter  você como
amigo e, acima de tudo, como parceiro parlamentar.

O  deputado  Luiz  Henrique*  -  Deputado  Bosco,  agradeço-lhe  imensamente  as
palavras,  fazendo  com  você  uma  brincadeira  que  fiz  com  os  colegas  hoje  pela
manhã, com aqueles que não tiveram sucesso na eleição. Ainda ontem uma pessoa
me perguntou: “O que vai ser de vocês? Vocês estarão desempregados?”. Eu falei:
não, iremos fazer um curso do Pronatec. Um grande abraço.

* - Sem revisão do orador.
O presidente - Com a palavra, o deputado Gustavo Valadares.
O deputado Gustavo Valadares* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados,

visitantes que nos acompanham das galerias, vou iniciar minhas palavras reforçando
aqui o que disse o deputado Wander Borges, e peço que os nossos servidores do
Ministério Público estejam atentos a essas palavras. Não se deixem levar apenas
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pelo discurso, quando, na prática, alguns aqui não querem, em absoluto, desobstruir
a pauta da Assembleia.

Não há como o governador do Estado solicitar regime de urgência em um projeto
de autoria  do  procurador-geral  de  justiça.  Não  se  deixem  levar  por  esse tipo  de
discurso, porque, a partir de 1º de janeiro do próximo ano, as senhoras e os senhores
terão, de forma mais clara do que têm hoje, a certeza de que o que houve na eleição
passada  em  Minas  foi  um  estelionato  eleitoral.  E  estou  aqui,  de  antemão,  para
comprovar isso. Estou aqui, a menos de 30 dias da posse do futuro governador, para
fazer alguns questionamentos que ainda não me foram respondidos nem por ele, nem
pela sua equipe de transição.

O ex-prefeito  de  Belo  Horizonte,  que,  aos  quatro  cantos,  enquanto  candidato  a
prefeito,  dizia-se bom de serviço,  economista,  e foi  ministro ao longo dos últimos
quatro anos da presidenta Dilma, incentivou a sua bancada na Casa, ao longo dos
últimos  12  anos  -  não  apenas  ao  longo  dos  últimos  quatro  anos  -  na  defesa
intransigente de melhor valorização dos servidores públicos estaduais. Ainda não veio
um parlamentar dessa bancada a esta tribuna nem a nenhum dos microfones aqui
espalhados para me responder  ou nos responder  qual  a razão de não aceitarem
votarmos o reajuste de 4,6%, que está na pauta da Assembleia há mais de 15 dias e,
por conta da obstrução sistemática dessa bancada, não é votado. Mais do que isso,
para votar os nove vetos que estão trancando a pauta e o projeto que está em regime
de urgência.

Foi-me perguntado agora como se desobstrui a pauta. Há nove vetos trancando a
pauta. Antes dos nove vetos, há um projeto que trata da redução do ICMS do etanol e
do aumento do ICMS da gasolina. É natural e de direito de cada parlamentar ter o seu
sentimento e a sua opinião a respeito do assunto, mas que os coloquem no momento
do encaminhamento e da discussão do projeto, e deixem votá-lo. Isso não foi feito e
não está sendo feito, e aquelas meninas concursadas do Tribunal de Justiça Militar
que estão aqui há mais de 15, 20 dias, trabalhando e pleiteando a votação do Projeto
de  Lei  nº  3.507,  porque  têm  vindo  ao  Plenário  sistematicamente,  assim  como a
maioria dos nobres pares que aqui estão, têm consciência de que quem está aqui
fazendo oposição é o PT.
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Faço uma conta muito simples para as senhoras e os senhores. Na segunda-feira
participei  de  um  debate  com  um  deputado  do  PT.  Àquelas  pessoas  que  não
conhecem  o  Regimento  Interno  da  Casa  fica  parecendo,  sim,  ser  má-vontade  e
indisposição da Assembleia em não querer trabalhar,  do que discordo.  Farei  uma
conta, considerando apenas esse projeto do ICMS que está trancando a pauta antes
mesmo dos vetos. São 21 parlamentares no bloco de oposição da Assembleia,  e
cada um deles pode discutir  o projeto por 30 minutos, porque está em regime de
urgência. Se não estivesse em regime de urgência, cada um deles poderia discutir
por 1 hora. Depois cada um desses 21 deputados pode encaminhar a votação do
projeto por mais 10 minutos. Façam a conta e vejam se há condição de ficarmos aqui
por mais de 24 horas sem sair  para ir  ao banheiro, sob o risco de a reunião ser
encerrada  por  falta  de  quórum.  Isso  é  um  instrumento  regimental,  mas  que está
sendo utilizado, de forma muito clara, pelo PT para que não votemos nada na Casa.
Alguém precisa  me explicar  como já  anteciparam a  incoerência  do  discurso,  que
estará clara a partir de 1º de janeiro. Trabalham contra os concursados do Tribunal de
Justiça Militar; trabalham contra o reajuste dos servidores do Ministério Público.

Calma, deputado Rogério Correia, sou um democrata por natureza e lhe concederei
aparte, mas espere eu terminar a minha intervenção.

Senhoras e senhores, trabalham contra 90 mil  servidores que estão à mercê da
Justiça, por causa de uma decisão política no STF. Esses são os servidores da Lei nº
100. Quero saber das senhoras e dos senhores que aqui estão, que leem os jornais,
ouvem o rádio e assistem à televisão todos os dias, que dia que o governador eleito
deu uma palavra ou uma manifestação de conforto a esses 90 mil  servidores da
educação que há meses estão aflitos, querendo uma solução para o seu problema.
Não deu. Já se passaram dois meses das eleições. Ele já fez a viagem de férias que
quis fazer  e já retornou e está junto à equipe de transição. Mas até hoje não fez
manifestação alguma para dizer qual será o caminho que seguirá o próximo governo
no que diz respeito  aos servidores  da  Lei  nº  100.  Se isso  não é  incoerência  de
discurso, o que será?

Concederei  aparte  ao  deputado  Rogério  Correia  e,  em  seguida,  certamente  o
rebaterei.
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O deputado Rogério  Correia  (em aparte)*  -  Deputado Gustavo Valadares,  serei
breve. É exatamente por isso que não se vota. Há vários projetos que o PSDB põe na
pauta por meio do governador que são revanchismo da eleição. Todas as vezes que
alguém do PSDB pede a palavra é para tentar dizer que o Aécio era bonzinho, etc. É
o revanchismo. Até hoje não admitiu a derrota. Então, fica esse revanchismo, e o
clima aqui se torna político, e não há como resolver os problemas.

Já  dissemos  que  o  PT  não  é  contra  nada,  aliás,  só  é  a  favor.  Em  todas  as
comissões, votamos favoravelmente ao Projeto de Lei nº 5.165 - e votaremos a favor.
Em relação ao Projeto de Lei nº 3.507, quem pediu a votação foi o deputado Sargento
Rodrigues,  da  base do governo.  O PT votou  favoravelmente  em todas as vezes.
Vejam bem que não é verdade que o PT está trabalhando contra os dois projetos.
Trabalhamos a favor da aprovação e votaremos favoravelmente aos dois projetos.

Agora, para votar esse projeto, sabem o que estão querendo? Que votemos antes a
PEC nº 69, efetivando 70 mil  pessoas sem concurso público. Isso está na pauta.
Como posso votar 70 mil pessoas, efetivando-as sem concurso público, deputado?
Como posso votar, por exemplo, a isenção de impostos disso tudo aqui? O governo
quer isentar por meio de decreto. São três folhas sobre isenção de impostos. Está
agora na pauta. Para votar o projeto de vocês, tem de votar antes esses. Peçam ao
governo para retirar esses. Retire-os da pauta que votaremos o deles agora. Retire
da pauta a isenção do ICMS. Retire da pauta esses, que votaremos.

Sabem porque não os retiram? Eleições, compromisso eleitoral. Por isso puseram
na pauta a isenção de ICMS para todas essas empresas aqui. Querem que votemos
esses  para  depois  votarmos  os  outros  que  colocaram  -  e  veio  essa  pauta  que
votamos. Retirem os bodes que o governo pôs na sala que votaremos a favor. Ela
sabe  que  votaremos  favoravelmente  porque  votamos  em  todas  as  instâncias.
Portanto, estamos favoráveis aos dois projetos. Quem foi contra esse projeto não fui
eu nem o PT. Vocês sabem disso. Obrigado.

O deputado Gustavo Valadares* - Responderei de forma muito clara e começarei
pelo final. As senhoras e os senhores têm consciência de que o governador eleito de
Minas foi aquele que teve a campanha mais cara no Brasil? Não venha tratar de
arrecadação  em  campanha,  deputado  Rogério  Correia.  Em  vez  de  os
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R$42.000.000,00 que estavam estipulados como limite, o seu governo eleito gastou
R$52.000.000,00  na  campanha,  deputado  Rogério  Correia.  Não  venha  discutir  a
arrecadação de campanha enquanto V. Exa. está, na verdade, sub judice. A conta do
seu governador eleito nem julgada foi ainda por causa desses escândalos.

Senhoras  e  senhores,  vejam o  que é  mais  engraçado.  Os deputados do PT já
querem, na Assembleia, por meio de uma equipe de transição que nem caneta ainda
tem - aliás, só a terá a partir de 1º de janeiro -, pautar aquilo que devemos ou não
votar  na  Casa.  Este  governo  tem  planejamento.  Quer  dizer,  é  um  governo  que
planejou e encaminha à Casa aquilo que julga importante. Se não votarmos esse
decreto do ICMS do etanol, teremos funcionários desempregados espalhados pelos
quatro cantos do Estado, onde temos usinas de álcool, em razão das dificuldades que
enfrentam. Quem está lutando e trabalhando contra eles é o PT.

Mais do que isso: dizem que não vão votar esse projeto porque não sabem qual
será o impacto financeiro dele, a partir do início do próximo ano, quando entrará em
vigência a diminuição do ICMS do etanol. Ora, se há essa preocupação, então por
que bradaram aos cantos de Minas, ao longo dos últimos 12 anos, que a energia
elétrica de Minas era a mais cara, e que o governo do Estado deveria reduzir o ICMS
da energia elétrica? Já disse isso aqui e vou reiterar:  darei 100 dias de prazo ao
futuro governador  para  que encaminhe a  esta  Casa uma redução substancial  do
ICMS da energia elétrica, para reduzirmos o seu valor para todos os consumidores do
Estado, sem distinção de classe social. Isso a Cemig, hoje, já faz. Cerca de 50% dos
consumidores da energia elétrica do Estado já não pagam o ICMS, já têm isenção.
Quero que isso seja feito de maneira clara e para todas as classes sociais, como eles
defenderam ao longo dos últimos anos. São tantas as incoerências, que repito o que
já disse hoje: estão eles, antes mesmo de assumirem o mandato em 1º de janeiro,
tremendo, sem saber o que fazer, sem saber como responderão aos que acreditaram
nas promessas e no discurso fantasioso dos últimos 12 anos.

Sobre a opção de retirarmos o projeto, serei muito franco e claro, preto no branco:
esse projeto não será retirado. Vamos votá-lo. Chamem os deputados para votarem o
projeto. Não se deixem levar pelo discurso demagogo de uma minoria. Chamem-nos
para virem ao Plenário e votarem o projeto. Que votem contra. Que se manifestem
contra, mas que votem. Esse projeto não será retirado.
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Esse nosso governo que está aí tem mandato até 31/12/2014 e o exercerá com
todos os seus direitos, ciente das suas obrigações e consciente dos seus direitos.
Tem o direito de encaminhar a esta Casa qualquer projeto de lei que julgar importante
para o desenvolvimento e a melhoria da qualidade de vida do povo mineiro. Assim o
fará até 31 de dezembro. Não nos deixaremos pautar por uma equipe de transição,
que nem esta caneta BIC tem em mãos para assinar  qualquer  coisa.  E  está,  na
verdade,  jogando para a plateia.  Será que o  governador  eleito  não sabia que os
estados, não só Minas Gerais, mas todos os estados da Federação, se encontram
numa situação  econômica  e  financeira  complicadíssima,  diferente  da  do  governo
federal  que  gastou  mais  do  que  arrecadou  e,  a  cada  mês,  bate  recorde  de
arrecadação. Os estados vivem uma realidade muito diferente da que vive o governo
federal, governado nos últimos 12 anos pelo PT. Lá se bate recorde de arrecadação
todo mês, aqui vivemos dificuldade financeira a cada mês. Essa é a nossa situação. É
isso que os estados enfrentam, e que eles passarão a enfrentar a partir  de 1º de
janeiro.

E  que  não  me  venham  com  desculpas  de  “herança  maldita”,  de  dificuldades
financeiras,  porque  governamos  com  essa  dificuldade  e  muito  fizemos  por  este
estado.  Basta  olharem  o  que  tínhamos  em  Minas  Gerais,  em  2003,  quando
assumimos o governo e o que estamos entregando agora. Faço aos senhores e às
senhoras um  desafio:  que estejam aqui,  daqui  a  quatro  anos,  para  fazermos um
balanço. Que seja uma comparação de 4 com 4 anos, e de 4 com os 12 anos, daquilo
que foi feito no desenvolvimento do Estado ao longo destes 12 anos e ao longo dos 4
anos que teremos pela frente. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.
O presidente - Com a palavra, o deputado Antônio Carlos Arantes.
O  deputado  Antônio  Carlos  Arantes  -  Sr.  Presidente,  nobres  colegas,

telespectadores da TV Assembleia, boa tarde. Quero cumprimentar toda a plateia e
fazer aqui um apelo. Se tem uma pessoa que está sempre presente, nesta Casa, é
este  deputado.  Estou  envergonhado  com  a  Casa,  porque,  de  junho  para  cá,
praticamente não foi votado nada.

É uma vergonha o que está acontecendo nesta Casa. Somos 77 deputados, pagos
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com o dinheiro público para trabalhar, mas, infelizmente, os resultados têm sido muito
ruins.

Se há uma pauta que não agrada a todos, vamos chamar as lideranças, sentar e
discutir, pois há muita coisa que está passando da hora de votar: aumento para o
funcionalismo,  a  Justiça  Militar,  o  Tribunal  de  Justiça,  o  Tribunal  de  Contas,  o
Ministério  Público.  Não  estamos  dando  aumento  para  o  funcionalismo,  é  uma
reposição mínima de 4,6%. É impressionante, pois o PT está numa contradição que
não  consigo  entender.  Vamos  desobstruir  a  pauta.  Vamos  votar.  Vamos  buscar
entendimento. São míseros 4,6% para o funcionalismo. Há projetos importantíssimos,
como o da Lei nº 100. Se não querem aprová-lo, que o reprovem, mas vamos votar
novamente a PEC nº 69. Há um projeto de minha autoria que pega 10% de toda a
pesquisa agropecuária - é só 10%, e não 50% -, que é a mola do desenvolvimento do
Estado, e precisamos votar isso.

Queria falar rapidamente também de um projeto que, para mim, é muito importante.
O deputado  Rogério  Correia  não  foi  esclarecedor  com a  população.  No primeiro
projeto de urgência do etanol, deveriam isentar os usineiros e as empresas ligadas ao
setor, mas não é nada de isenção. O que estão buscando é uma equiparação com
outros estados para que o etanol seja viável em Minas. Hoje se cobra 19%, e esse
percentual está diminuindo para 14%, porque, em São Paulo, o valor também é esse.
A minha cidade está na divisa com o Estado de São Paulo. As pessoas saem de São
Sebastião do Paraíso para abastecer em São Paulo. E a nossa usina está fechada.
São 200 empregos só lá dentro da usina, fora os do campo. No geral, hoje são mais
de 80 usinas fechadas,  com mais de 200 mil  trabalhadores sem emprego.  Então
vamos viabilizar.

Deputado  Wander  Borges,  queria  falar  uma  coisa  para  V.  Exa.  e  nossos
companheiros: demorei muito tempo para entender o que está acontecendo neste
país. O presidente Lula foi  em Cássia, minha cidade vizinha, onde sou majoritário
com mais de 3 mil  votos, e lançou o futuro do Brasil:  o  biodiesel.  Parecia que o
biodiesel iria encher o Brasil com pequenas empresas, produtores plantando, usinas
beneficiando e usuários colocando esse combustível em seu carro. O presidente foi
em Cássia, encheu um caminhão de biodiesel e telefonou para o Pimentel, dizendo:
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“Pimentel, estou mandando-lhe o primeiro caminhão, dos milhões de caminhões de
biodiesel,  que vai  gerar  emprego e desenvolvimento neste país”.  Foi um discurso
bonito. Ele batia palmas, feliz da vida, porque o biodiesel iria salvar o nosso país.

Coitado de quem investiu no biodiesel. Todo mundo quebrou, Rominho. Coitado de
um português, que veio de Portugal.  Foi  o primeiro que o Lula passou para trás.
Vocês  não  imaginam.  Ele  quebrou  o  coitado,  aliás,  quebrou  todo  mundo.  Quem
investiu  está  quebrado.  Falaram que tinha de plantar  biomassa,  depois  mamona,
depois outra coisa. Resultado: todo mundo quebrou. Deputado Romão, depois o Lula
disse: “o negócio se chama etanol, vamos inundar o País de etanol”. O Brasil tem
grande potencial para produzir esse combustível abençoado, porque o etanol é limpo,
não agride o meio ambiente e é distribuidor de renda para produtores, consumidores,
porque é mais barato, e o mais importante é o meio ambiente. Hoje já falaram que o
público  não aguenta  mais  20  anos  com  esse  aquecimento.  Temos  de eliminar  o
combustível fóssil e ir para o combustível verde. Com isso incentivaram as usinas.

Que maldade!  Praticamente todos quebraram. Na minha região,  somente Monte
Belo não quebrou. Mas lá tem o homem mais rico do mundo, George Soros, que veio
da Suíça, porém a empresa dele também está no vermelho.

Eu  não  entendia  por  que  o  governo  federal  recuou  diante  de  um  combustível
ecológico, que gera empregos, desenvolvimento e muitas divisas para o País. Agora,
de seis meses para cá, entendi o motivo. É porque, com o biodiesel, não é preciso
perfurar, não é em alto- mar. O álcool precisa de terras planas, gente trabalhando, e
distribui  para  muita  gente.  Foi  aí  que  entendi  o  negócio;  a  Petrobras  não  se
interessava por essa geração. Foi onde o povo se ferrou. Que situação! É muito triste
ver que temos o combustível para colocar nos nossos carros à vontade, neste país,
gerando emprego, desenvolvimento, renda e riquezas.

Portanto, o projeto do etanol é um gesto do governo do Estado para ver se pelo
menos consegue colocar em posição de competitividade um setor que ainda está em
muita dificuldade e que, para ser salvo, precisa de uma política maior do governo
federal.  Entendi,  depois  de  muito  tempo,  por  que o  etanol  e  o biodiesel  não são
prioridade neste país. Mas espero que sejam, lá na frente.

Inclusive,  temos de tirar  o chapéu para a Dilma porque ela  caminhava olhando
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somente para a esquerda e, de repente, ela olhou para a direita. Tanto que levou para
o Ministério  da Fazenda um sujeito que apoiou o Aécio, e levou para a Pasta da
Agricultura alguém que é muito ligado à direita. Estou achando estranha a cara da
turma do PT, porque o Pimentel indicou para a Defesa Social uma pessoa que não
tem nada de PT, de quem até gosto muito, e que será um bom secretário. Portanto, o
Pimentel está certo. Eles não estão encontrando nos quadros da esquerda gente com
capacidade de tirar este país do rumo errado e caminhar para o rumo certo, e estão
buscando essas pessoas na direita. Não duvido que logo chamem o Anastasia e o
Aécio para trabalharem com eles, quem sabe até para serem ministros. Dilma está
buscando a política que o Aécio pregou como necessária e que ela dizia ser mentira.

O deputado Arlen Santiago (em aparte)* - Sabemos que existe uma pauta. Se o
pessoal não tem competência para avaliar o impacto dela, deverá chamar alguém
quem tenha competência para fazê-lo. Em nome do meu partido, PTB, afirmo que
queremos votar a pauta, qualquer que seja ela. Vamos abrir mão da discussão. Quero
avisar  a  todos  que  cada deputado tem o  direito  de  discutir  durante  1  hora  cada
projeto, cada veto. Porém, que dia vai acontecer a votação?

Queremos olhar  isso,  porque,  como o Gustavo falou,  a herança maldita  vai  ser
mencionada. Lá no Rio Grande do Sul foi assim também: um governador lutando, e
os outros mentindo, falando de herança maldita. Depois o funcionalismo viu, no Rio
Grande  do  Sul,  como  Tarso  Genro  e  o  PT  foram  maus  e  perversos  para  os
trabalhadores do Tribunal de Justiça, do Ministério Público e para os professores.
Agora estão aqui, com essa obstrução, negando a reposição de 4,62%. Isso ocorreu,
tanto é que todos trabalharam e, quatro anos depois, retiraram o PT e o Tarso Genro
do governo do Rio Grande do Sul.

O  deputado  Antônio  Carlos  Arantes  -  Obrigado.  Queria  dar  um  abraço no Luiz
Henrique e no Rômulo Viegas, que infelizmente não tiveram sucesso nas urnas, mas
saem desta Casa com o nome limpo e com muitos amigos. Deus sabe o que é melhor
para vocês. Que Deus os proteja e encaminhe!

Para encerrar, vamos fazer isso, vamos votar, depende de cada um de nós. Com a
minha parte vocês poderão contar. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.
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2ª Parte (Ordem do Dia)
1ª Fase

Abertura de Inscrições
O presidente (deputado Dinis Pinheiro) - Esgotado o prazo destinado a esta parte, a

presidência  passa  à  2ª  Parte  da  reunião,  com  a  1ª  Fase  da  Ordem  do  Dia,
compreendendo as comunicações da presidência e de deputados e a apreciação de
pareceres e de requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente
da próxima reunião.

Comunicação da Presidência
A presidência informa ao Plenário que foram aprovados, nos termos da Decisão

Normativa  da  Presidência  nº  9,  os  Requerimentos  nºs  9.149  e  9.167/2014,  da
Comissão de Cultura,  9.163 a  9.166/2014,  da  Comissão de Direitos  Humanos,  e
9.168 a 9.170/2014, da Comissão de Assuntos Municipais. Publique-se para os fins
do art. 104 do Regimento Interno.

Leitura de Comunicações
- A seguir,  o presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta reunião pelas Comissões:
de Cultura - aprovação, na 10ª Reunião Extraordinária, em 2/12/2014, dos Projetos

de Lei nºs 5.401/2014, da deputada Luzia Ferreira, 5.418/2014, do deputado Bosco,
5.435/2014, do deputado Luiz Henrique, 5.484/2014, do deputado Ulysses Gomes,
5.486/2014, do deputado Inácio Franco, 5.508/2014, da deputada Maria Tereza Lara,
e  5.517/2014,  do  deputado  Dilzon  Melo,  e  do  Requerimento  nº  9.030/2014,  do
deputado Sávio Souza Cruz;

de Assuntos Municipais - aprovação, na 16ª Reunião Ordinária, em 2/12/2014, dos
Requerimentos nºs 8.967, 8.968 a 8.970/2014, do deputado Ivair Nogueira, e 9.054 a
9.059/2014, do deputado Tony Carlos;

de  Participação  Popular  (2)  -  aprovação,  na  8ª  Reunião  Extraordinária,  em
3/12/2014, das Propostas de Ação Legislativa nºs 2.042, 2.043, 2.045, 2.048, 2.050,
2.051, 2.085, 2.087, 2.095, 2.098, 2.124, 2.128 a 2.130, 2.134, 2.135, 2.145, 2.147,
2.153, 2.168, 2.169 e 2.175/2014 na forma de requerimentos, 2.049, 2.071, 2.151 e
2.158/2014 na forma de emendas aos Projetos de Lei nºs 5.496/2014 e 5.497/2014 e
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de requerimentos,  2.059,  2.063,  2.065,  2.077,  2.081,  2.112,  2.114,  2.116,  2.146 e
2.159/2014  na  forma  de  emendas  ao  Projeto  de  Lei  nº  5.496/2014  e  de
requerimentos, 2.067 a 2.069, 2.086 e 2.137/2014 na forma de emendas ao Projeto
de Lei nº 5.497/2014 e de requerimentos, 2.054, 2.073 e 2.076/2014 na forma de
emendas aos Projetos de Lei nºs 5.496/2014 e 5.497/2014, 2.061, 2.070, 2.075 e
2.170/2014 na forma de emendas ao Projeto de Lei nº 5.496/2014, e 2.052, 2.109,
2.110  e  2.150/2014  na  forma  de  emendas  ao  Projeto  de  Lei  nº  5.497/2014;  e
aprovação,  na  9ª  Reunião  Extraordinária,  em  3/12/2014,  das  Propostas  de  Ação
Legislativa nºs 2.046, 2.053, 2.058, 2.122, 2.136, 2.141 e 2.144/2014 na forma de
emendas  aos  Projetos  de  Lei  nºs  5.496/2014  e  5.497/2014,  2.044,  2.057,  2.062,
2.092,  2.118,  2.119,  2.132,  2.139,  2.140,  2.143,  2.149,  2.152,  2.154  a  2.156  e
2.176/2014 na forma de emendas ao Projeto de  Lei  nº  5.496/2014,  2.056,  2.079,
2.133,  2.138,  2.142  e  2.148/2014  na  forma  de  emendas  ao  Projeto  de  Lei  nº
5.497/2014,  e  2.105/2014 na forma de  requerimento  apresentado,  e  rejeição das
Propostas de Ação Legislativa nºs 2.099 e 2.104/2014 (Ciente. Publique-se.).

Votação de Requerimentos
O  presidente  -  Requerimento  Ordinário  nº  1/2014,  do  deputado  Antônio  Carlos

Arantes,  em  que  solicita  que  o  Projeto  de  Lei  nº  4.859/2014  seja  distribuído  à
Comissão de Política Agropecuária.

Suspensão da Reunião
O presidente - A presidência vai suspender a reunião por 1 hora e 50 minutos para

entendimentos entre as lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na
pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião
O presidente  -  Estão  reabertos  os  nossos  trabalhos.  A presidência  informa aos

visitantes e a todos os deputados que, lamentavelmente, não foi possível construir o
acordo nesta tarde. Todos os esforços vão continuar sendo utilizados e reafirmamos a
necessidade de votação desses projetos, todos superimportantes para a sociedade.

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
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logo mais, às 20 horas, e convocando as deputadas e os deputados para a especial
de  amanhã,  dia  4,  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.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.042/2014

Comissão de Participação Popular
Relatório

A  Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  2.042/2014,  de  Rômulo  Luiz  Campos,  da
Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais - Fetaemg -,
sugere alteração do Programa 239 - Gestão do Sistema Único de Saúde, da proposta
de revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015 para o
exercício  2015,  com  vistas  a  criar  um  índice  denominado  Índice  de  Chamada  e
Atendimento da Saúde - Icas.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 4 a 7/11/2014, em
Belo  Horizonte,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o  aprimoramento  do
Projeto de Lei nº 5.496/2014, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015, para o
exercício de 2015.

Publicada no Diário do Legislativo de 27/11/2014, vem a proposta a esta comissão
para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A  proposta  de  ação  legislativa  em  análise  solicita  a  criação  de  um  índice

denominado Índice  de  Chamada e  Atendimento da Saúde  - Icas  -,  para  medir  a
eficiência  e eficácia no atendimento à  saúde prestado pelo  SUS,  em especial  no
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência  -  Samu. O objetivo desse índice seria
fornecer  dados para o acompanhamento e monitoramento das ações de saúde e
assim contribuir para aprimorar a gestão do SUS.

O autor da proposta afirma na justificativa de sua apresentação que vários países
buscam reduzir o tempo entre a chamada e o atendimento em saúde e que a redução
desse tempo gera maior resolutividade na gestão da saúde pública.
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Informamos que a Portaria MS/GM nº 1.864, de 29/9/2003, que instituiu o Serviço
de Atendimento Móvel de Urgência -  Samu-192 -  traz em seu anexo determinações
sobre o acompanhamento e avaliação dos serviços prestados pelo Samu. A Portaria
estabelece que o acompanhamento e avaliação dessas ações deverá ser efetuado
por  intermédio  da  apresentação  trimestral  de  casuística  e  de  indicadores  de
desempenho. Entre os indicadores listados estão: o tempo médio de resposta entre a
chamada telefônica e a chegada da equipe no local da ocorrência; o tempo médio
decorrido  no  local  da  ocorrência;  o  tempo médio  de  transporte  até  a  unidade de
referência  e  o  tempo  médio  de  resposta  total  (entre  a  solicitação  telefônica  de
atendimento e a entrada do paciente no serviço hospitalar de referência).

Esclarecemos,  ainda,  que  o  Ministério  da  Saúde  vem  formulando  a  Política  de
Monitoramento e Avaliação para a Qualificação do SUS e para isso instituiu, por meio
da Portaria MS/GM nº 1.517, de 24/7/2013, o Grupo de Trabalho para a Elaboração
da Política de Monitoramento e Avaliação do SUS. Um dos objetivos dessa política é
reunir indicadores capazes de medir a situação atual das redes de serviços de saúde
com  a  finalidade  de  avaliar  o  desempenho  dos  sistemas  de  serviços  de  saúde
subsidiando  os  gestores  municipal,  estadual  e  federal  para  imprimirem  mais
qualidade a esses sistemas. Devem ser avaliados os aspectos do acesso às ações e
serviços, em todos os níveis da atenção, assim como a satisfação dos usuários. Na
perspectiva da integralidade, essa avaliação deverá abranger as ações e serviços de:
vigilância à saúde; atenção básica; atenção ambulatorial e hospitalar de média e alta
complexidade;  atenção  às  urgências  e  emergências;  assistência  farmacêutica;
atenção à saúde mental e bucal.

Dessa forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma de
requerimento solicitando encaminhamento de ofício à Secretaria de Estado de Saúde,
para  que  divulgue  periodicamente  os  indicadores  relativos  ao  atendimento  de
urgência e emergência no SUS para as Centrais de Regulação e as regiões sanitárias
de saúde do Estado,  com o  objetivo  de  aprimorar  a  gestão  do Samu em Minas
Gerais.

Conclusão
Diante do exposto,  somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

2.042/2014 na forma do requerimento anexo.
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Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2014.
Maria Tereza Lara, presidente e relatora - Fred Costa - Fabiano Tolentino.

REQUERIMENTO Nº .../...
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

2.042/2014, de Rômulo Luiz Campos, da Federação dos Trabalhadores na Agricultura
do Estado de Minas Gerais - Fetaemg -, requer a V. Exa., nos termos regimentais,
seja  encaminhado  pedido  de  providências  à  Secretaria  de  Estado  de  Saúde
solicitando  a  divulgação  periódica  dos  indicadores  relativos  ao  atendimento  de
urgência e emergência no SUS para as Centrais de Regulação e as regiões sanitárias
de saúde do Estado, com o objetivo de aprimorar a gestão do Serviço de Atendimento
Móvel de Urgência - Samu - em Minas Gerais.

Sala das Reuniões, ... de ... de ...
André Quintão, presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.043/2014
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 2.043/2014, do Sr. Júnior José da Silva e outros,

sugere  alteração da Ação 1259  - Minas  Patrimônio  Vivo:  Projeto  de  Proteção ao
Patrimônio  Cultural  -,  da  proposta  de  revisão  do  Plano  Plurianual  de  Ação
Governamental  -  PPAG  -  2012-2015  para  o  exercício  2015,  para  que  sejam
destinados recursos para conclusão da restauração da Matriz de Ravena.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 4 a 7/11/2014, em
Belo  Horizonte,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o  aprimoramento  do
Projeto de Lei nº 5.496/2014, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015, para o
exercício de 2015.

Publicada no Diário do Legislativo de 27/11/2014, vem a proposta a esta comissão
para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A comunidade de Ravena, Distrito de Sabará, reivindica a restauração de sua Igreja
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Matriz, com valor global estimado em 10 milhões de reais. De acordo com o Instituto
do  Patrimônio  Histórico  e  Artístico  de  Minas  Gerais  -  Iepha-MG  -,  o  conjunto
paisagístico constituído pela Igreja e seu entorno estão tombados desde 1977 e a
matriz já está em restauração desde 2011:

“A obra  civil  inclui  reforma do telhado  da  capela-mor  com a  revisão de toda a
cobertura, das cimalhas e dos vidros das esquadrias, caiação das alvenarias internas,
instalação de tirantes metálicos e recuperação da trinca do arco cruzeiro, somando o
investimento  total  em  pouco  mais  de  290  mil  reais.  Concomitantemente,  será
realizada  a  restauração  do  retábulo  colateral  do  lado  evangelho,  dos  elementos
artísticos  integrados  e  a  recuperação  de pinturas  parietais  do  arco  cruzeiro,  com
investimentos de 350 mil reais. A obra está sendo viabilizada com recursos do Iepha e
executada por empresas especializadas contratadas pelo órgão. A primeira etapa da
restauração de elementos artísticos,  iniciada em 2009 com recursos do Iepha da
ordem  de  106  mil  reais,  já  havia  garantido  a  recuperação  do  retábulo  colateral
epístola;  (...).  Paralelamente,  a  Igreja  está  passando  por  outro  trabalho,  de
restauração do forro da Capela Mor”. (Disponível em: <http://iepha.mg.gov.br/banco-
de-noticias/1029-iephamg-faz-restauracao-civil-em-igreja-de-ravena>; acesso em: 19
nov. 2014).

Também  de  acordo  com  informações  do  Iepha-MG,  o  projeto  executivo  para
realização  das  obras  emergenciais  de  recuperação  estrutural  da  edificação  foi
contratado  em  agosto  de  2013  e  prevê  intervenções  que  visam  assegurar  a
integridade física da igreja: cintamento superior da alvenaria, reforço estrutural dos
muros, drenagem do adro, restauração da cobertura da nave e sacristias. O projeto,
informa o Iepha-MG, encontra-se em fase de finalização e a previsão de recursos
necessários  para  a  execução  dessa fase  dos  trabalhos  é  de  R$ 2.800.000,00.  A
restauração final dos elementos artísticos -  cujo projeto está concluído - não está
incluída  no  valor  mencionado  e  seus  custos  correspondem,  aproximadamente,  a
R$8.000.000,00. Além desses valores, não estão estimados os recursos necessários
para a restauração arquitetônica da igreja - posterior às intervenções acima descritas
-, pois não foi ainda elaborado o respectivo projeto executivo.

Tendo em vista as etapas de trabalho informadas pelo Iepha-MG, entendemos que
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as  obras  emergenciais  devem  estar  consignadas  no  próximo  PPAG.  Opinamos,
portanto,  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de  requerimento
solicitando encaminhamento de ofício com pedido de providências ao citado órgão.

Conclusão
Diante do exposto,  somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

2.043/2014 na forma do requerimento anexo.
Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2014.
Maria Tereza Lara, presidente e relatora - Fabiano Tolentino - Fred Costa.

REQUERIMENTO Nº .../...
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

2.043/2014, do Sr. Júnior José da Silva e outros, da comunidade de Ravena, requer a
V.  Exa.,  nos  termos  regimentais,  seja  encaminhado  ao  Instituto  Estadual  do
Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais - Iepha-MG - pedido de providências
com vistas a priorizar, na formulação do PPAG 2016-2019, no âmbito da Ação 1259 -
Minas Patrimônio Vivo -  Projeto de Proteção ao Patrimônio Cultural - ou em ação
equivalente, destinação de recursos para a realização das obras emergenciais  na
Matriz de Nossa Sra. da Assunção de Ravena, no Município de Sabará.

Sala das Reuniões,... de … de …
André Quintão, presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.045/2014
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  2.045/2014,  de  autoria  do  Sr.  João Baptista

Santiago  Neto  e  outros,  sugere  alterações  na  Ação  4605  -  Programa  de
Desenvolvimento  da  Educação  Profissional -  na  proposta  de  revisão  do  Plano
Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015 para o exercício de 2015, e a
construção de unidades de educação profissional na zona rural e no Município de
Ubá.

A  proposta  é  resultante  da  aglutinação  de  sugestões  apresentadas  por  meio



391
____________________________________________________________________________

eletrônico no Portal da Assembleia Legislativa e em audiências públicas realizadas no
período de 4 a 7/11/2014, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher sugestões
para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 5.496/2014, que dispõe sobre a revisão do
PPAG 2012-2015 para o exercício de 2015.

Publicada no Diário do Legislativo de 27/11/2014, vem a proposta a esta comissão
para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposta de ação legislativa em análise é resultante da aglutinação das seguintes

sugestões relativas à educação profissional, apresentadas ao projeto de revisão do
PPAG para o exercício de 2015: alteração da finalidade e da meta física da Ação
4605  -  Programa  de  Desenvolvimento  da  Educação  Profissional  -;  realização  de
parceria com o governo federal para o aumento, por meio do Programa Nacional de
Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - Pronatec -, do número de vagas gratuitas de
educação profissional no Estado; e construção de unidades de educação profissional
na zona rural;  construção,  com recursos do Programa Brasil  Profissionalizado,  do
governo federal, de unidade de educação profissional no Município de Ubá.

Em relação ao aumento da meta física da Ação 4605, foi sugerida sua duplicação -
de 33.998 para 67.996 alunos atendidos -, o que parece estar fora da realidade do
Programa de Educação Profissional - PEP -, pois, à exceção de 2013, quando foram
atendidos  56.081  alunos,  o  PEP  tem  atendido  anualmente,  desde  2012,
aproximadamente 30.000 alunos. A meta física para 2015 parece razoável em vista
das execuções dos exercícios de 2012 e 2014.

Quanto  à  alteração  da  finalidade  da  Ação  4605,  a  nova  finalidade  proposta  é
idêntica à da  Ação 1133 -  Rede Mineira  do Trabalho  -,  não guardando,  portanto,
relação com os objetivos e metas da Ação 4605.

Já em relação à sugestão de realização de parceria entre o Estado e o governo
federal  para  aumentar  o  número  de  vagas  gratuitas  de  educação  profissional  no
Estado por meio do Pronatec, é necessário esclarecer que as vagas eventualmente
oferecidas via Pronatec não teriam relação com o PEP. Além disso, considerando que
o  Pronatec  oferta  cursos  gratuitos  por  meio  de  instituições  da  Rede  Federal  de
Educação Profissional e Tecnológica, do Sistema S e privadas, é pouco provável que
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uma eventual adesão do Estado ao Pronatec - se ela já não foi feita - gere aumento
substancial no número de vagas gratuitas de educação profissional no Estado.

Quanto à construção de escola técnica pública em Ubá com recursos do Programa
Brasil  Profissionalizado,  cumpre  esclarecer  que  o  município  conta  com  três
instituições estaduais, uma unidade do Senai, que oferta quatro cursos técnicos, e um
câmpus  do  Instituto  Federal  do  Sudeste  de  Minas  Gerais,  que  oferta  um  curso
técnico.  Ao  invés  de  pleitear  a  construção  de  uma  nova  unidade  de  ensino
profissionalizante,  parece  mais  adequado  ampliar  a  oferta  de  cursos  técnicos
gratuitos nesse município. Como os recursos do Programa Brasil  Profissionalizado
devem ser empregados na rede estadual de educação profissional -  em obras de
infraestrutura,  desenvolvimento  de  gestão,  práticas  pedagógicas  e  formação  de
professores -, sugere-se a apresentação de requerimento para o envio de ofício à
Secretaria de Educação solicitando a ampliação, por meio do programa, da oferta de
cursos nas escolas estaduais da região. Paralelamente, é indicada a apresentação de
requerimentos  para  o  envio  de  ofícios  ao  Instituto  Federal  do  Sudeste  de  Minas
Gerais e ao Senai, solicitando aumento da oferta de cursos técnicos em Ubá.

Quanto  à  sugestão  de  criação  de  escolas  técnicas  rurais,  propõe-se  seu
acolhimento na forma de requerimento para o envio de ofício à Secretaria de Estado
de Educação solicitando o estudo de viabilidade do aumento no número de vagas
ofertadas nos cursos técnicos voltados à área rural, no âmbito do PEP.

Conclusão
Diante do exposto,  somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

2.045/2014 por meio dos requerimentos seguintes.
Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2014.
Maria Tereza Lara, presidente e relatora - Fabiano Tolentino - Fred Costa.

REQUERIMENTO Nº .../...
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

2.045/2014, apresentada pelo Sr. João Baptista Santiago Neto e outros, requer a V.
Exa., nos termos regimentais, seja encaminhado à Secretaria de Estado de Educação
pedido de providências com vistas ao atendimento das seguintes demandas:
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1.  estudo  da  viabilidade  de  ampliação  da  oferta  de  cursos  do  Programa  de
Educação Profissional - PEP - na zona rural;

2. ampliação, por meio do Programa Brasil Profissionalizado, da oferta de cursos de
educação profissional de nível médio no Município de Ubá.

Sala das Reuniões, … de … de …
André Quintão, presidente.

REQUERIMENTO Nº .../...
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

2.045/2014, apresentada pelo Sr. João Baptista Santiago Neto e outros, requer a V.
Exa.,  nos  termos  regimentais,  seja  encaminhado  ao  Senai  do  Município  de  Ubá
pedido de providências com vistas  à ampliação da oferta de cursos de educação
profissional de nível médio no município.

Sala das Reuniões, … de … de ...
André Quintão, presidente.

REQUERIMENTO Nº .../...
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

2.045/2014, apresentada pelo Sr. João Baptista Santiago Neto e outros, requer a V.
Exa., nos termos regimentais, seja encaminhado ao Instituto Federal do Sudeste de
Minas Gerais pedido de providências com vistas à ampliação da oferta de cursos de
educação profissional de nível médio no Município de Ubá.

Sala das Reuniões, ... de … de ...
André Quintão, presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.049/2014
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 2.049/2014, de Francislei Henrique dos Santos,

da Central Única de Favelas - Cufa-BH -, e outros, sugere alteração da Ação 4409 -
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Estímulo  à  Produção  e  Circulação  Cultural  -,  da  proposta  de  revisão  do  Plano
Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015 para o exercício 2015, para:
a)  promover  a  comemoração  do  dia  das  favelas;  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,  no  qual  os  municípios
mineiros possam expor suas atividades artísticas.

A  proposta  é  resultante  da  aglutinação  de  sugestões  apresentadas  por  meio
eletrônico no portal da Assembleia Legislativa e em audiências públicas realizadas de
4/11 a 7/11/2014, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher sugestões para o
aprimoramento do Projeto de Lei nº 5.496/2014, que dispõe sobre a revisão do PPAG
2012-2015 para o exercício de 2015.

Publicada no Diário do Legislativo de 27/11/2014, vem a proposta a esta comissão
para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposta em análise é resultante da aglutinação de sugestões apresentadas por

meio eletrônico e durante as audiências públicas de revisão do PPAG 2012-2015 para
o exercício de 2015, relativas à realização de eventos culturais para comemoração do
Dia da Favela (4 de novembro), dos festivais culturais existentes na região dos Vales
do Jequitinhonha - Festivale - e do Mucuri - Mucuriarte - e de um festival integrado de
atividades dos municípios mineiros.

O Dia da Favela foi oficialmente instituído pela Lei nº 20.808, de 26/7/2013. A norma
não especifica por meio de quais atividades deverá ser feita a comemoração, e a
Central Única de Favelas - Cufa-BH - reivindica que seja realizado um grande evento
na  capital  mineira  e  sejam  consignados  recursos  suficientes  para  garantir  sua
viabilidade.

Já os festivais cujo apoio é solicitado pelos proponentes são referências culturais
nas respectivas regiões onde são realizados,  o que torna ainda mais  relevante o
fomento  propiciado  pela  sua  inclusão  no  PPAG.  Ambos  os  festivais  resultam  da
iniciativa  de  grupos  e  lideranças  culturais  e  necessitam  de  aporte  de  recursos
públicos para manterem periodicidade regular.

A ideia de que seja realizado um grande festival estadual com a participação dos
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municípios mineiros deve ser objeto de análise do órgão gestor de cultura do Estado,
uma vez que envolve uma logística complexa. Nesse caso, entendemos ser oportuna
a apresentação de requerimento em que se solicite seja encaminhado à Secretaria de
Estado de Cultura pedido de providências para que analise a viabilidade da sugestão.

Dessa forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma de
emendas ao Projeto de Lei nº  nº 5.496/2014, que dispõe sobre a revisão do PPAG
2012-2015 para o exercício de 2015, e ao Projeto de Lei nº 5.497/2014, 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, e na forma de requerimento solicitando encaminhamento de ofício ao citado
órgão.

Conclusão
Diante do exposto,  somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

2.049/2014 na forma das emendas aos Projetos de Lei nºs 5.496 e 5.497/2014 e do
requerimento anexos.

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2014.
Maria Tereza Lara, presidente e relatora - Fred Costa - Fabiano Tolentino.

REQUERIMENTO Nº .../...
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

2.049/2014, de Francislei Henrique dos Santos, da Central Única de Favelas - Cufa-
BH  -,  e  outros,  requer  a  V.  Exa.,  nos  termos  regimentais,  seja  encaminhado  à
Secretaria  de  Estado  de  Cultura  pedido  de  providências  para  que  avalie  a
conveniência  e  a  oportunidade  de  realizar  um  grande  festival  estadual  com  a
participação dos municípios mineiros, nos moldes da mostra realizada pelo Instituto
Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais - Iepha-MG - durante as
Jornadas do Patrimônio.

Sala das Reuniões, … de ... de …
André Quintão, presidente.
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EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 5.496/2014
Programa: 123 -  DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO À CULTURA E AOS SEUS

MECANISMOS DE PRODUÇÃO
Ação: 4409 - ESTÍMULO À PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO CULTURAL
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - O quadro com as metas físicas e financeiras para 2015 por região foi publicado

no Diário do Legislativo, de 5.12.2014.
Cancelamento Compensatório:
Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Valor (R$): 450.000,00
Justificativa: Esta emenda destina-se a obter apoio para a realização de eventos,

nos seguintes  termos:  R$150 mil  para a realização do Festival  da Favela (região
Central); R$150 mil para a realização do Festivale (Jequitinhonha-Mucuri) e R$150
mil para a realização do Mucuriarte (Jequitinhonha-Mucuri)

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 5.497/2014
Acréscimo:
UO beneficiada: 1271 - Secretaria de Estado de Cultura
Ação:  Estímulo  à  Produção  e  Circulação  Cultural  -  Apoio  à  Realização  dos

Seguintes Eventos: Apoio à Realização dos Seguintes Eventos: R$150 mil  para a
Realização do Festival da Favela (Região Central); R$150 mil para a Realização do
Festivale  (Jequitinhonha-Mucuri)  e  R$150  mil  para  a  Realização  do  Mucuriarte
(Jequitinhonha-Mucuri)

Objeto do gasto: Específico
Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES Valor: R$450.000,00
Dedução:
UO deduzida: 1991 - Reserva de Contingência
Ação: Reserva de Contingência
Categoria Econômica: A CLASSIFICAR Valor: R$450.000,00

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.050/2014
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  2.050/2014,  de  Leila  Borges  da  Silva,  da
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Prefeitura Municipal de Carmésia, sugere alteração da Ação 4617 - Conservação e
Restauração do Patrimônio Cultural/Bens Imóveis -, da proposta de revisão do Plano
Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015 para o exercício 2015, com
vistas a ampliar a meta financeira e alterar a regionalização.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 4 a 7/11/2014, em
Belo  Horizonte,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o  aprimoramento  do
Projeto de Lei nº 5.496/2014, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015, para o
exercício de 2015.

Publicada no Diário do Legislativo de 27/11/2014, vem a proposta a esta comissão
para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proponente  sugere  que se  destinem  recursos  para  elaboração  de  projeto  de

restauração do casarão situado na aldeia sede Pataxó em Carmésia, antiga prisão
indígena da ditadura militar.

De acordo com o  sítio  eletrônico  Pública -  agência de reportagem e jornalismo
investigativo, durante o regime de exceção houve o aumento de práticas repressivas
contra indígenas e a criação de “campos de concentração étnicos”:

(...)  após  o  golpe  de  1964,  a  Fundação  Nacional  do  Índio  (Funai)  manteve
silenciosamente  em  Minas  Gerais  dois  centros  para  a  detenção  de  índios
considerados “infratores”. Para lá foram levados mais de cem indivíduos de dezenas
de  etnias,  oriundos  de  ao  menos  11  estados  das  cinco  regiões  do  país.  O
Reformatório  Krenak,  em  Resplendor  (MG),  e  a  Fazenda  Guarani,  em  Carmésia
(MG),  eram geridos e vigiados por  policiais  militares.  Sobre eles  recaem diversas
denúncias  de  violações  de  direitos  humanos.  (Disponível  em
<http://apublica.org/2013/06/ditadura-criou-cadeias-para-indios-trabalhos-forcados-
torturas/>; acesso em 28 nov. 2014).

Os  indígenas  querem,  agora,  restaurar  o  casarão  e  nele  fazer  um  centro  de
memória.  Com esse intuito,  apresentaram sugestão de alteração da Ação 4617 -
Conservação e Restauração do Patrimônio Cultural/  Bens Imóveis -,  para garantir
recursos para elaboração do projeto de restauração.

Consultado sobre o tema, o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico -
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Iepha-MG - informou que presta auxílio na elaboração de anteprojeto de restauração
de imóveis protegidos aos titulares desses bens, de modo a viabilizar a contratação
do projeto executivo, mais detalhado. O serviço é gratuito. Além disso, sugeriram que
o Município de Carmésia promovesse o tombamento do referido casarão, de modo a
viabilizar  ampliação  do  repasse  de  recursos  do  ICMS  Patrimônio  Cultural,  que
poderiam auxiliar na viabilização da restauração.

Ressalta-se  que  também  a  Fundação  de  Arte  de  Ouro  Preto  -  Faop  -  presta
assessoria  técnica  aos  municípios  nos  procedimentos  de  restauração  de  bens
culturais, inclusive treinando pessoal local para os trabalhos.

Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento da proposta em análise na forma de
requerimento  para  que  se  encaminhe  ofício  ao  Instituto  Estadual  do  Patrimônio
Histórico e Artístico de Minas Gerais solicitando que auxilie a comunidade indígena da
aldeia sede Pataxó, em Carmésia, na elaboração dos estudos necessários para a
contratação de projeto de restauração do casarão, antiga prisão indígena durante a
ditadura militar, e à Prefeitura de Carmésia, para que tombe o imóvel.

Conclusão
Diante do exposto,  somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

2.050/2014 na forma dos requerimentos anexos.
Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2014.
Maria Tereza Lara, presidente e relatora - Fabiano Tolentino - Fred Costa.

REQUERIMENTO Nº .../...
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

2.050/2014, de Leila Borges da Silva, da Prefeitura Municipal de Carmésia, requer a
V.  Exa.,  nos  termos  regimentais,  seja  encaminhado  ao  Instituto  Estadual  do
Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais - Iepha-MG - pedido providências
para  que  auxile  a  comunidade  indígena  da aldeia  sede  Pataxó,  em Carmésia,  a
elaborar  os  estudos necessários  para a contratação de projeto de restauração da
antiga prisão indígena durante a ditadura militar.

Sala das Reuniões, ... de ... de ...
André Quintão, presidente.
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REQUERIMENTO Nº .../...
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

2.050/2014,  requer  a V.  Exa.,  nos  termos regimentais,  seja encaminhado ofício  à
Prefeitura Municipal de Carmésia solicitando que analise a viabilidade do tombamento
da antiga prisão indígena durante a ditadura militar, situada na aldeia-sede Pataxó em
Carmésia,  para  que  o  município  possa  ampliar  o  repasse  recebido  do  ICMS
Patrimônio Cultural e viabilizar a restauração do referido bem, conforme orientação do
Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais - Iepha-MG.

Sala das Reuniões, ... de ... de ...
André Quintão, presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.051/2014
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 2.051/2014, de Bruno Dias Bento, da Associação

Histórico-Cultural  Mucury,  e  outros,  sugere  alteração  do  Programa  123  -
Democratização do Acesso à Cultura e aos Seus Mecanismos de Produção -,  da
proposta de revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015
para  o  exercício  2015,  para  financiar  microprojetos  culturais  na  região
Jequitinhonha/Mucuri.

A proposta é resultante da aglutinação de sugestões apresentadas em audiências
públicas realizadas de 4 a 7/11/2014, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher
sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 5.496/2014, que dispõe sobre a
revisão do PPAG 2012-2015, para o exercício de 2015.

Publicada no Diário do Legislativo de 27/11/2014, vem a proposta a esta comissão
para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposta de ação legislativa em tela sugere alteração no Programa 123 para nele

incluir  a  possibilidade de financiamento  a microprojetos  culturais.  Assemelha-se a
programa do governo federal que financia de forma não reembolsável microprojetos



400
____________________________________________________________________________

culturais  na região do  semiárido brasileiro (no valor  de 1 a 30 salários  mínimos),
concedido na forma de prêmio para pessoas físicas e jurídicas sem fins lucrativos que
desenvolvam projetos culturais cujos protagonistas ou beneficiários sejam jovens de
17 a 29 anos. A região é oficialmente delimitada pela Portaria Interministerial nº 1, de
9/3/2005, e inclui a Região Nordeste e o norte dos Estados de Minas Gerais e Espírito
Santo. O conceito de "norte de Minas Gerais" é abrangente e inclui municípios da
região do Vale do Jequitinhonha/Mucuri.

A região a ser atendida pela proposta tem grande relevância cultural para o Estado,
mas não é possível, de antemão, destacá-la das demais, mesmo se o critério a ser
levado em conta for o baixo desenvolvimento econômico. Se o critério adotado for a
presença do semiárido, a região norte deveria estar incluída, nos mesmos moldes do
programa federal.

A ideia de se promoverem iniciativas culturais em áreas de menor IDH - ou outro
critério  relacionado  ao  desenvolvimento  -  é  meritória,  mas  deve  partir  de  um
tratamento isonômico entre as regiões, já que os recursos das políticas de cultura são
escassos e a desconcentração na sua aplicação merece reflexão que foge ao âmbito
dessa revisão do PPAG.

Por  conseguinte,  opinamos  por  acolher a  proposta  em  análise  na  forma  de
requerimento solicitando encaminhamento de ofício à Secretaria de Estado de Cultura
com pedido para que esse órgão avalie a adoção do critério de baixo IDH, ou de
regiões semiáridas ou de outro critério  de premiação para pequenos projetos que
dinamizem  as  ações  culturais  em  regiões  do  Estado em que tal  incremento  seja
necessário,  com particular  atenção aos vales  do Mucuri  e  Jequitinhonha e região
Norte de Minas.

Conclusão
Diante do exposto,  somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

2.051/2014 na forma do requerimento anexo.
Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2014.
Maria Tereza Lara, presidente e relatora - Fabiano Tolentino - Fred Costa.

REQUERIMENTO Nº .../...
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:



401
____________________________________________________________________________

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº
2.051/2014, de Bruno Dias Bento, da Associação Histórico-Cultural Mucury, e outros,
requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja solicitada à Secretaria de Estado de
Cultura uma avaliação da conveniência e oportunidade de instituição de programa
estadual, nos moldes do programa federal “Microprojetos Mais Cultura”, dirigido para
a região semiárida, de forma a premiar iniciativas culturais promovidas por jovens das
regiões de menor desenvolvimento no Estado.

Sala das Reuniões, … de ... de ...
André Quintão, presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.052/2014
Comissão de Participação Popular

Relatório
A  Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  2.052/2014,  das  Comissões  Regionais  de

Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável da Zona da Mata 1, do Alto e Médio
São  Francisco  e  Vale  do  Aço,  sugere  alteração  do  Programa  246  -  Segurança
Alimentar -, na proposta de revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental -
PPAG - 2012-2015 para o exercício 2015, para aumentar a meta financeira da Ação
2046 - Manutenção das Atividades do Conselho de Segurança Alimentar de Minas
Gerais - Consea-MG - e da Ação 1140 - Manutenção das atividades do Centro de
Referência em Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável - Cresans -, com vistas
a  realizar  a  conferência  estadual  e  as  pré-conferências  regionais  de  Segurança
Alimentar e Nutricional Sustentável, e a capacitar os conselheiros e gestores públicos
para  o  exercício  do  controle  social  e  o  fortalecimento  do  Sistema de  Segurança
Alimentar e Nutricional no Estado.

A proposta em análise é resultante da aglutinação de sugestões apresentadas em
audiências públicas realizadas de 4 a 7/11/2014, em Belo Horizonte, com a finalidade
de colher  sugestões para o aprimoramento do Projeto  de  Lei  nº  5.496/2014,  que
dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de 2015.

Publicada no Diário do Legislativo de 27/11/2014, vem a proposta a esta comissão
para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.
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Fundamentação
Em linhas gerais,  as  sugestões aglutinadas  na proposta  de  ação legislativa em

análise têm por finalidade aumentar a meta financeira da Ação 2046 - Manutenção
das Atividades do Conselho de Segurança Alimentar de Minas Gerais - Consea-MG e
da Ação 1140 - Manutenção das Atividades do Centro de Referência em Segurança
Alimentar e Nutricional Sustentável - Cresans.

Os proponentes justificam a alteração sugerida alegando a necessidade de garantir
recursos  financeiros  para  a  realização  da  Conferência  Estadual  de  Segurança
Alimentar e Nutricional Sustentável e das 25 pré-conferências regionais, conforme a
Lei nº 15.982, de 19/1/2006, e para a capacitação dos conselheiros de segurança
alimentar e nutricional sustentável e os gestores públicos dos municípios e do Estado.

A segurança alimentar e nutricional consiste na concretização do direito de todos ao
acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente,
sem comprometer  o  acesso a  outras  necessidades  essenciais,  tendo como base
práticas  alimentares  promotoras  da  saúde  que  respeitem a  diversidade  cultural  e
sejam sustentáveis do ponto de vista ambiental, cultural, econômico e social.

Criado em 1999, o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável de
Minas  Gerais  -  Consea-MG -  é  um órgão colegiado de interação  do  governo  do
Estado com a sociedade civil, vinculado ao gabinete do governador. Seu objetivo é
deliberar, propor e monitorar ações e políticas de segurança alimentar e nutricional
sustentável no âmbito do Estado.

O  Centro  de  Referência  em  Segurança  Alimentar  e  Nutricional  Sustentável  -
Cresans  -,  vinculado  ao  Consea-MG,  é  um  instrumento  permanente  de  apoio  e
assessoria que tem por principal meta contribuir para a implementação da política e
do  sistema  estadual  de  segurança  alimentar  e  nutricional  sustentável  de  Minas
Gerais.  Organiza-se  a  partir  de  estratégias  para  garantir  o  direito  humano  à
alimentação adequada, como o apoio a pesquisas, bancos de dados, integração de
ações e mobilização social, que visam, conjuntamente, à promoção da cidadania e da
participação social.

Conforme os arts.  8º  e 9º  da Lei  nº  15.982,  de 19/1/2006,  que dispõe sobre a
Política  Estadual  de  Segurança  Alimentar  e  Nutricional  Sustentável  e  dá  outras
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providências,  a  Conferência  Estadual  de  Segurança  Alimentar  e  Nutricional
Sustentável de Minas Gerais deve ser realizada a cada dois anos e com a finalidade
de  apresentar  proposições  de  diretrizes  e  prioridades  para  o  Plano  Estadual  de
Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável,  bem como proceder à sua revisão.
Participarão da conferência, como delegados natos, os Conselheiros do Consea-MG,
cabendo às Comissões Regionais de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável -
CRSANS  -  indicar  os  demais  delegados,  que  serão  eleitos  em  pré-conferências
regionais.

A realização  das  pré-conferências  regionais  é  de  extrema  importância  para  o
processo  de  construção  da  política,  não  só  por  ser  o  momento  da  eleição  dos
delegados,  mas  também  porque  possibilita  apresentar  ao  Consea-MG  diferentes
visões das diferentes regiões do Estado em relação à realização do direito humano à
alimentação adequada.

Diante da necessidade de debater proposições de diretrizes e prioridades para o
Plano  Estadual  de  Segurança  Alimentar  e  Nutricional  Sustentável,  bem  como
proceder  à  sua  revisão  consideramos  oportuno  o  fortalecimento  das  ações  do
Consea-MG por meio do acréscimo de R$ 330.000,00 na meta financeira da Ação
2046, para que sejam realizadas a Conferência Estadual de Segurança Alimentar e
Nutricional Sustentável de Minas Gerais e as pré-conferências reginais.

Dessa forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma de
emenda ao Projeto de Lei nº 5.497/2014, 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.

Conclusão
Diante do exposto,  somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

2.052/2014 na forma da emenda ao Projeto de Lei nº 5.497/2014 anexa.
Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2014.
Maria Tereza Lara, presidente e relatora - Fred Costa - Fabiano Tolentino.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 5.497/2014
Programa 246 - SEGURANÇA ALIMENTAR
Acréscimo:
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UO beneficiada: 1631 - Secretaria-Geral
Objeto do gasto: Específico: apoio à Realização da Conferência Estadual  e das

Conferencias Regionais de Segurança Alimentar e Nutricional.
Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES Valor: R$ 330.000,00
Dedução:
UO deduzida: 1991 - Reserva de Contingência
Ação 2046: Manutenção das atividades do Conselho de Segurança Alimentar de

Minas Gerais - (Consea-MG)
Categoria Econômica: A CLASSIFICAR Valor: R$ 330.000,00

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.061/2014
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 2.061/2014, de autoria de Kátia Ferraz Ferreira,

do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência - Conped -,
sugere alteração da Ação 4203 - Educação em Direitos Humanos - na proposta de
revisão do Plano Plurianual  de Ação Governamental  -  PPAG -  2012-2015 para  o
exercício de 2015, com vistas a promover a capacitação em direitos humanos para os
conselheiros de direitos.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 4 a 7/11/2014, em
Belo  Horizonte,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o  aprimoramento  do
Projeto de Lei nº 5.496/2014, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o
exercício de 2015.

Publicada no Diário do Legislativo de 27/11/2014, vem a proposta a esta comissão
para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposta em análise sugere alteração na finalidade da Ação 4203 - Educação em

Direitos Humanos -,  de forma a ampliar  a formação em direitos humanos para os
conselheiros de direitos.

De  modo  geral,  a  educação  em  direitos  humanos  tem  como  princípios  o
compromisso  com  a  vigência  dos  direitos  humanos  visando  à  construção  da
cidadania, da paz e da justiça, como meio para a transformação social; a afirmação
da dignidade da pessoa humana; e o respeito à pluralidade e à diversidade.
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As  Escolas  de  Conselhos  têm  como  objetivos  promover  e  disseminar  o
conhecimento em direitos humanos e políticas sociais, especialmente em relação ao
sistema de garantias  de direitos  de crianças e adolescentes e às atribuições dos
conselheiros.

A formação continuada de conselheiros tutelares e de direitos é fundamental para o
avanço na defesa e promoção de direitos de crianças e adolescentes. É por meio
dessa  formação  que  os  conselheiros  compreendem  melhor  suas  atribuições  e  a
importância dos órgãos nos quais atuam.

No PPAG, a ação que prevê essa formação é a 4054 - Capacitação Continuada de
Conselheiros - Escola de Conselhos -, cuja finalidade é “capacitar continuamente os
conselheiros dos conselhos municipais e dos estaduais vinculados à Subsecretaria de
Assistência Social e à Subsecretaria de Direitos Humanos, por meio de escolas de
conselhos”. No entanto, essa ação foi excluída na proposta de revisão do PPAG para
o exercício de 2015, com a justificativa, dada pelo Poder Executivo, de que ela será
executada na Ação 4203.

Entendemos, portanto, que, além da formação continuada em direitos humanos a
todos os cidadãos e gestores estaduais e municipais, como já prevê a Ação 4203, é
fundamental  garantir  a  capacitação  continuada dos  conselheiros,  razão  pela  qual
propomos mudança do nome e da finalidade dessa ação. Propomos, ainda, que o
produto seja “pessoa capacitada”, e não “pessoa atendida”.

A manutenção da Ação 4054 é uma das demandas apresentadas em outra proposta
de ação legislativa, a de nº 2.071/2014. Vale esclarecer que a mudança de nome e
finalidade da Ação 4203 atende a essa demanda.

Dessa forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma de
emenda ao Projeto de Lei nº 5.496/2014, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-
2015 para o exercício de 2015.

Conclusão
Diante do exposto,  somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

2.061/2014 na forma da emenda ao Projeto de Lei nº 5.496/2014 anexa.
Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2014.
Maria Tereza Lara, presidente e relatora - Fred Costa - Fabiano Tolentino.
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EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 5.496/2014
Programa: 011 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Ação: 4203 - EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS
Mudança de nome:
Para: EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS e Escola de Conselhos
Mudança de finalidade:
Para: PROMOVER FORMAÇÃO CONTINUADA EM DIREITOS HUMANOS JUNTO

AOS CIDADÃOS, GESTORES ESTADUAIS E MUNICIPAIS, POR MEIO DA ESCOLA
DE  FORMAÇÃO  EM  DIREITOS  HUMANOS,  e  capacitar  continuamente  os
conselheiros dos conselhos municipais e dos estaduais vinculados à Sedese, POR
MEIO DA ESCOLA DE CONSELHOS.

Mudança de produto:
Para: PESSOA CAPACITADA

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.065/2014
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 2.065/2014, de autoria de Fábio Cândido Borges,

do Instituto Jurídico para Efetivação da Cidadania - Ijuci -, e outros, sugere alteração
do Programa 011 - Assistência Social e Direitos Humanos - na proposta de revisão do
Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015 para o exercício de
2015,  com  vistas  a  alterar  o  nome  da  Ação  4253  para  "Programa  Estadual  de
Proteção, Auxílio e Assistência a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas - Provita/MG" e
destinar  recursos  no  âmbito da ação para  a publicação e  divulgação de um livro
comemorativo dos 15 anos do programa.

A proposta é resultante da aglutinação de sugestões apresentadas em audiências
públicas realizadas de 4 a 7/11/2014, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher
sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 5.496/2014, que dispõe sobre a
revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de 2015.

Publicada no Diário do Legislativo de 27/11/2014, vem a proposta a esta comissão
para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.
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Fundamentação
A proposta em análise decorre da aglutinação de duas sugestões apresentadas no

processo de revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de 2015. A primeira busca
alterar  o  nome  da  Ação  4253  para  “Programa  Estadual  de  Proteção,  Auxílio  e
Assistência a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas - Provita/MG”, de modo a adequá-lo
à denominação prevista no Decreto nº 41.140, de 2000, que regulamenta o Provita
em Minas Gerais. A segunda pretende destinar recursos no âmbito da ação para a
publicação de um livro comemorativo dos  15  anos  do Provita,  bem como para a
realização de um seminário de divulgação do livro, com o fim de propagar o Provita
no  Estado  e  capacitar,  em  contrapartida,  profissionais  que  atuam  no  sistema  de
justiça e na promoção dos direitos humanos.

O Programa Federal  de Assistência  a Vítimas e a Testemunhas Ameaçadas foi
criado por meio da Lei Federal nº 9.807, de 1999, que estabeleceu normas para a
organização e a manutenção de programas especiais de proteção nos estados. Cada
programa  deve  ser  dirigido  por  um  conselho  deliberativo,  composto  por
representantes  do  Ministério  Público,  do  Poder  Judiciário,  de  órgãos  públicos  e
entidades privadas que atuam nas áreas de segurança pública e defesa dos direitos
humanos.

Em  Minas  Gerais,  o  Provita  foi  instituído  pela  Lei  nº  13.495,  de  2000,
regulamentada pelos  Decretos  nºs  41.140,  de  2000,  e 43.273,  de  2003,  sendo a
Secretaria  de  Estado de Trabalho e Desenvolvimento  Social  o  órgão executor  do
programa  e  receptor  das  demandas  de  proteção.  Por  meio  de  convênio  com  a
Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, o programa atua de
forma a auxiliar e proteger vítimas e testemunhas que estejam coagidas ou expostas
a grave ameaça em razão de colaborarem com investigação ou processo criminal.

O Ministério Público, um dos componentes do Conselho Deliberativo do Provita em
Minas Gerais, assim definiu o programa em uma cartilha lançada pelo órgão no ano
de 2008:

“Essa busca da garantia da sobrevivência condigna de cidadãos, involuntariamente
envolvidos no cenário delituoso como vítimas ou testemunhas, é o mote principal de
uma política  de  segurança pública  e  direitos  humanos  sensibilizada  com o  duplo
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padecimento  de  um  sem-número  de  comunidades  marginalizadas,  que  sofrem,
primeiro, com o crime em si, e, depois, com as ameaças, muitas vezes cumpridas, de
retaliação em caso de efetiva colaboração com a Justiça.

Nesse norte,  longe de ser  apenas uma política  de  defesa da vida,  o  programa
Provita é verdadeiro catalisador da eficiência da persecução penal, ao possibilitar um
número cada vez maior de testemunhas que levem a verdade aos tribunais sem o
temor de represálias.

É um círculo virtuoso e civilizador que, a longo prazo, permitirá a diminuição da
violência  com  o  fim  da  impunidade  e,  por  via  de  consequência,  a  atenuação  da
própria  demanda  pelo  programa”  (Disponível  em  <www-
antigo.mpmg.mp.br/portal/public/interno/arquivo/id/26356>. Acesso em 21/11/2014).

Postas essas considerações, há que se ressaltar a relevância do Provita, bem como
a  importância  de  se  propagar  o  programa.  Ações  de  divulgação  do  Provita,  nos
termos sugeridos na proposta sob estudo, contribuem, por um lado, para a ampliação
do serviço e, por outro, para a capacitação de profissionais interessados na defesa
dos direitos  humanos,  propiciando,  em contrapartida,  a atuação mais  eficiente  da
rede de proteção em todas as regiões do Estado.

Dessa  forma,  reconhecendo  a  oportunidade  das  sugestões  apresentadas,
opinamos pelo acolhimento da proposta em análise na forma de emenda ao Projeto
de  Lei  nº  5.496/2014,  que  dispõe  sobre  a  revisão  do  PPAG  2012-2015  para  o
exercício  de  2015,  alterando o  nome da Ação 4253 para  “Programa Estadual  de
Proteção, Auxílio e Assistência a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas - Provita/MG”, e
de requerimento em que se solicite seja encaminhado à Secretaria  de Estado de
Trabalho  e  Desenvolvimento  Social  pedido  de  providências  para  que  sejam
privilegiadas a publicação e a divulgação de um livro comemorativo dos 15 anos do
Provita-MG.

Conclusão
Diante do exposto,  somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

2.065/2014 na forma da emenda ao Projeto de Lei nº 5.496/2014 e do requerimento
anexos.

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2014.
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Maria Tereza Lara, presidente e relatora - Fred Costa - Fabiano Tolentino.
EMENDA Nº … AO PROJETO DE LEI Nº 5.496/2014

Programa: 011 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Ação:  4253  -  PROGRAMA  DE  PROTEÇÃO  A  VÍTIMAS  E  TESTEMUNHAS

AMEAÇADAS - PROVITA
Mudança de nome para: Programa Estadual de Proteção, Auxílio e Assistência a

Vítimas e Testemunhas Ameaçadas - Provita/MG
REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas
Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº
2.065/2014,  apresentada  por  Fábio  Cândido  Borges,  do  Instituto  Jurídico  para
Efetivação da Cidadania - Ijuci -, e outros, requer a V. Exa., nos termos regimentais,
seja  enviado  pedido  de  providências  à  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e
Desenvolvimento  Social  para  que  sejam  privilegiadas,  entre  as  diversas  ações
voltadas  para  promoção  e  educação  em  direitos  humanos,  a  publicação  de  livro
comemorativo  sobre  os  15  anos  do  Programa  Estadual  de  Proteção,  Auxílio  e
Assistência  a  Vítimas  e  Testemunhas  Ameaçadas  -  Provita-MG  -,  bem  como  a
realização  de seminário  e  outras  ações  para divulgação  do  mencionado  livro  em
todas as regiões do Estado.

Sala das Reuniões, ... de ... de …
André Quintão, presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.103/2014
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 2.103/2014, de autoria de Diego Rossi, do Sind-

UTE-MG, sugere seja incluído no objetivo do Programa 017 - Pró-Escola - os padrões
de infraestrutura para as escolas constantes na Resolução n.º 08/2010, da Câmara
de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação.

A proposta foi apresentada por meio eletrônico no Portal da Assembleia Legislativa,
como sugestão para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 5.496/2014, que dispõe
sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de 2015.
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Publicada no Diário do Legislativo de 27/11/2014, vem a proposta a esta comissão
para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposta de ação legislativa em comento pretende incluir no Programa 017 - Pró-

escola -, diretrizes, segundo o autor, constantes em resolução do Conselho Nacional
de Educação.

Inicialmente cumpre esclarecer que as diretrizes mencionadas não se encontram
em  uma resolução,  mas  sim,  em  um  parecer.  Datado  de 5/5/2010,  o  Parecer  nº
8/2010,  da  Câmara  de  Educação  Básica  do  Conselho  Nacional  de  Educação,
estabelece normas para aplicação do inciso IX do artigo 4º da Lei nº 9.394, de 1996 -
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional -, que trata dos padrões mínimos de
qualidade de ensino para a Educação Básica pública.

Para que o citado parecer se torne uma resolução e tenha força legal, ele deveria
ser homologado pelo Ministério da Educação, o que ainda não ocorreu até a presente
data. E tudo leva a crer que não será homologado, pois o novo Plano Nacional de
Educação estipula no seu art. 13 um prazo de dois anos a partir da sua publicação
para que o poder público institua, por meio de lei específica, o Sistema Nacional de
Educação, que, espera-se, definirá o padrão mínimo de qualidade do ensino a ser
adotado por todos os entes federados.

Dessa forma, manifestamo-nos contrariamente ao acolhimento da proposta de ação
legislativa em tela.

Conclusão
Diante do exposto, somos pelo não acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

2.103/2014.
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2014.
André Quintão, presidente e relator - Maria Tereza Lara - Fabiano Tolentino.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.117/2014
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de  Ação Legislativa nº  2.117/2014,  de Junior  José da Silva,  sugere

alteração da Ação 3003 - Saneamento Básico - Copasa - na proposta de revisão do
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Plano Plurianual de Ação Governamental - 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.

A proposta  em análise é resultante da  aglutinação de pleitos  coletados durante
audiências públicas realizadas no período de 4/11 a 7/11/2014, em Belo Horizonte,
com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei  nº
5.496/2014, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de
2015.

Publicada no Diário do Legislativo de 27/11/2014, vem a proposta a esta comissão
para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposta, resultante da aglutinação de sugestões, de mesma autoria, coletadas

durante as audiências públicas de revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de
2015, pleiteia a destinação de recursos para a implantação de obras e serviços de
saneamento  básico  para  o  Distrito  de  Ravena,  em  Sabará,  especificamente
tratamento  dos  esgotos,  recuperação dos mananciais,  ampliação dos  serviços de
abastecimento de água e esgotamento sanitário e drenagem pluvial.

A falta de serviço de saneamento básico acarreta uma série de problemas para a
população,  principalmente  na  área  da  saúde.  No  caso  mencionado,  haveria
contaminação em áreas do bairro. Os moradores, que não contam com as fossas,
estariam  despejando  o  esgoto  na  própria  rua,  havendo  a  necessidade  de  ações
emergenciais por parte do poder público. O autor das sugestões defende a ideia de
que o investimento poderia ser utilizado como uma das medidas de contrapartida às
obras do Rodoanel em Ravena.

O Distrito de Ravena, com população aproximada de 15 mil habitantes, não possui
esgoto tratado, o que seria de responsabilidade da Companhia de Saneamento de
Minas Gerais - Copasa-MG. Conforme divulgado por agências de notícias, em 2013
essa  empresa  e  o  Município  de  Sabará  assinaram  contrato  para  renovação  dos
serviços de abastecimento de água e assunção do sistema de esgotamento sanitário,
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o que favorece também os Distritos de Ravena, Sobradinho e Roças Grandes. Para
tanto,  estaria  previsto  um  investimento  da  ordem  de  R$116  milhões,  dos  quais
aproximadamente  R$100  milhões  seriam  aplicados  no  sistema  de  esgotamento
sanitário,  envolvendo  a  cobertura  de  95%  das  áreas  urbanas  até  2016  com  a
implantação  de  28  mil  metros  de  redes  coletoras  e  45  mil  metros  de  redes
interceptoras  ao  longo  dos  rios  e  córregos.  Com  a  construção  da  estação  de
tratamento de esgoto - ETE - no Bairro Borba Gato, será possível coletar e tratar
cerca de 32 milhões de litros de esgoto por dia, atendendo 126 mil habitantes da
região. Outra ETE seria construída em Ravena, presumivelmente a partir  de 2016,
para atender os habitantes dessa localidade.

Tanto a administração municipal local, que detém a titularidade e a responsabilidade
pela  concessão  dos  serviços  referidos,  como  a  Copasa-MG,  concessionária
contratada, devem responder pela solução adequada ao pleito encaminhado.

A proposta pode ser atendida, portanto, por meio do envio de ofícios à Copasa-MG
e à Prefeitura Municipal  de Sabará solicitando sejam aceleradas as medidas para
implantação dos serviços abaixo indicados e já contratados:

. implantação de sistema de tratamento de esgoto em Ravena;

.  ampliação dos  serviços  de  abastecimento  de  água e  esgotamento  sanitário  e
drenagem pluvial;

. recuperação dos mananciais de Ravena.
Conclusão

Diante do exposto,  somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº
2.117/2014 na forma dos requerimentos anexos.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2014.
André Quintão, presidente e relator - Maria Tereza Lara - Fabiano Tolentino.

REQUERIMENTO Nº .../...
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

2.117/2014, de autoria de Junior José da Silva, requer a V. Exa. seja encaminhado à
Companhia de Saneamento de Minas Gerais - Copasa-MG - pedido de providências
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para que sejam dinamizadas e aceleradas as medidas para ampliação dos serviços
de abastecimento de água, esgotamento sanitário e drenagem pluvial no Município de
Sabará, para que seja implantado sistema de tratamento de esgoto e para que sejam
recuperados os mananciais de Ravena.

Sala das Reuniões, … de ... de …
André Quintão, presidente.
Justificação: O pleito apresentado no processo de revisão do PPAG 2012-2015 para

o  exercício  de  2015  enfatiza  que,  além  da  falta  dos  serviços  de  esgotamento
sanitário, em especial o tratamento dos esgotos, a população do Distrito de Ravena,
no Município de  Sabará,  vem convivendo com níveis  alarmantes de poluição dos
córregos devido à excessiva quantidade de esgoto que neles é despejada.

Foi  encaminhado  pedido  de  providências  para  ampliação  dos  investimentos  à
Copasa  e  à  Prefeitura  de  Sabará,  que  detêm  a  responsabilidade  pelas  medidas
propostas para o Distrito  de Ravena,  com vistas à  implantação dos processos de
tratamento  de  esgoto,  ampliação  dos  serviços  de  abastecimento  de  água  e
esgotamento sanitário e drenagem pluvial. Haveria contaminação em áreas do bairro
que não dispõem de tais serviços nem de fossas, como opção. Com isso, o esgoto
estaria sendo despejado na própria rua, configurando-se, assim, a necessidade de
ações emergenciais por parte do poder público.

REQUERIMENTO Nº .../...
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

2.117/2014, de autoria de Junior José da Silva, requer a V. Exa. seja encaminhado à
Prefeitura  Municipal  de  Sabará  ofício  solicitando  a  aceleração  das  medidas  para
implantação de sistema de tratamento de esgoto em Ravena, ampliação dos serviços
de abastecimento de água e esgotamento sanitário e drenagem pluvial no Município
de Sabará e recuperação dos mananciais de Ravena.

Sala das Reuniões, … de ... de …
André Quintão, presidente.
Justificação: O pleito,  apresentado no processo de revisão do PPAG 2012-2015
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para o exercício de 2015, enfatiza que, além da falta dos serviços de esgotamento
sanitário, em especial o tratamento dos esgotos, a população do Distrito de Ravena,
no Município de Sabará, estaria convivendo com níveis alarmantes de poluição de
seus  córregos  devido  às  altas  taxas  de  esgoto  que  neles  são  despejadas.  Foi
formulado  requerimento  em  que se  solicita  seja  encaminhado  à  Copasa-MG e  à
Prefeitura de Sabará, que detêm a responsabilidade pelas medidas propostas para o
Distrito  de  Ravena,  pedido  de  providências  para  ampliação  dos  investimentos
voltados para  implantação dos processos de tratamento de esgoto,  ampliação dos
serviços  de  abastecimento  de  água  e  esgotamento  sanitário  e  drenagem  pluvial.
Haveria contaminação em áreas do bairro, que não dispõem de tais serviços nem de
fossas, como opção.  Com isso,  o esgoto estaria  sendo despejado na própria rua,
configurando-se, assim, a necessidade de ações emergenciais por parte do poder
público.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.120/2014
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  2.120/2014,  de  autoria  de  Marlon  Moreira

Barbosa,  da  entidade  Território  da  Cidadania  do  Médio  Jequitinhonha,  sugere
alteração da Ação 1048 - Água para Todos - Universalização do Acesso e Uso da
Água - na proposta de revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - 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.

A proposta foi apresentada por meio eletrônico no portal da Assembleia Legislativa,
ou em audiência pública realizada no período de 4/11 a 7/11/2014, em Belo Horizonte,
com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei  nº
5.496/2014, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de
2015.

Publicada no Diário do Legislativo de 27/11/2014, vem a proposta a esta comissão
para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposta em análise tem como justificativa a escassez de água enfrentada pelo
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Município de Virgem da Lapa, em especial no Distrito de São João do Vacaria. Para
tanto, a solução sugerida recai na destinação de R$300.000,00 para a construção de
uma barragem no mencionado distrito.

Essa  intervenção  se  daria  no  âmbito  da  Ação  1048  -  Água  para  Todos  -
Universalização do Acesso e Uso da Água -,  única ação integrante  do  Programa
Estruturador 050 - Melhoria da Infraestrutura Hídrica no Norte e Nordeste de Minas
Gerais,  cuja unidade responsável é a Secretaria de Estado de Desenvolvimento e
Integração do Norte e Nordeste de Minas Gerais - Sedinor. A ação tem a finalidade de
promover a universalização do acesso e uso da água para consumo humano e para a
produção de alimentos.

O  Vale  do  Jequitinhonha  é  caracterizada  por  baixos  indicadores  econômicos  e
sociais.  Virgem  da  Lapa,  situada  na  mesorregião  do  Jequitinhonha,  é  um  dos
municípios de Minas Gerais reconhecidos pelo governo federal, neste ano, como de
emergência devido a seca e estiagem, requerendo, portanto, auxílio complementar do
Estado  ou  da  União  para  as  ações  de  recuperação.  Nessa  região  do  semiárido
mineiro e seu entorno, a situação é agravada pela grande intermitência do período de
chuvas, prevalecendo a estiagem durante a maior parte do ano. A ação do Estado é,
pois,  imprescindível  para  garantir  a  redução  da  pobreza  e  a  universalização  do
acesso  regular  à  água  destinada  ao  consumo  humano  e  ao  desenvolvimento
sustentável na região. Esse papel o Estado pode cumprir, no caso em exame, por
meio da construção de barragens ou poços artesianos para o abastecimento humano
e animal, bem como para os agricultores rurais.

Segundo  informações  de  técnicos  da  Secretaria  de  Estado  de  Planejamento  e
Gestão - Seplag -, já teria sido firmado convênio para a execução de um sistema
simplificado de abastecimento de água para São João do Vacaria-Vargem Grande, no
Município de Virgem da Lapa, no âmbito do programa Água para Todos (Ação 1048),
orçado em R$ 150.000,00, sob a responsabilidade da Sedinor.

A proposta  pode  ser  atendida,  portanto,  por  meio  de  requerimento  em  que  se
solicite  seja  encaminhado  à  Sedinor  pedido  de  providências  para  que  priorize  a
implementação do sistema simplificado de abastecimento para São João do Vacaria-
Vargem Grande, dentro do programa Água para Todos (Ação 1084, do PPAG 2012-
2015).



416
____________________________________________________________________________

Conclusão
Diante do exposto,  somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

2.120/2014 na forma do requerimento anexo.
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2014.
André Quintão, presidente e relator - Maria Tereza Lara - Fabiano Tolentino.

REQUERIMENTO Nº .../...
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

2.120/2014,  do  Sr.  Marlon  Moreira  Barbosa,  da  Território  da  Cidadania  do  Médio
Jequitinhonha,  requer  a  V.  Exa.,  nos  termos  regimentais,  seja  encaminhado  à
Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Integração do Norte e Nordeste de Minas
Gerais  -  Sedinor  -  pedido  de  providências  para  que priorize  a  implementação  de
sistema simplificado de abastecimento para São João do Vacaria-Vargem Grande, no
âmbito dos convênios firmados sob o escopo da Ação 1084 - Água Para Todos - do
PPAG 2012-2015.

Sala das Reuniões, ... de ... de …
André Quintão, presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.121/2014
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 2.121/2014, de Maria de Lurdes Rodrigues Santa

Gema,  da  23ª  Promotoria  de  Justiça  da  Infância  e  da  Juventude  Cível,  sugere
alteração da finalidade da Ação 4592 - Qualificação de Recursos Humanos do Suas -,
da proposta de revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-
2015 para o exercício 2015.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 4 a 7/11/2014, em
Belo  Horizonte,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o  aprimoramento  do
Projeto de Lei nº 5.496/2014, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o
exercício de 2015.

Publicada no Diário do Legislativo de 27/11/2014, vem a proposta a esta comissão
para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.
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Fundamentação
A proposta em análise sugere alterar  a finalidade da Ação 4595 do PPAG para

especificar  os  trabalhadores  das  entidades  de  acolhimento  institucional/familiar,
conveniados ou não com o Estado de Minas Gerais, entre o público a ser qualificado
pelo Suas.

Segundo  a  proponente,  o  art.  92  §  3º  da  Lei  Federal  nº  8.069,  de  13/7/1990
(Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA) dispõe que os entes 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 e destinados à colocação familiar de crianças
e adolescentes, incluindo membros do Poder Judiciário, Ministério Púbico e Conselho
Tutelar.  A autora  da  proposta  considera  também  que  o  documento  “Orientações
técnicas:  serviços  de  acolhimento  para  crianças  e  adolescentes”,  aprovado  em
resolução conjunta do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente -
Conanda  -  e  do  Conselho  Nacional  de  Assistência  Social  -  CNAS  -,  tem  como
finalidade  regulamentar  a  organização  e  oferta  do  referido  serviço  no  âmbito  da
política  de  assistência  social.  Além  disso,  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  formação  continuada  dos
profissionais dos serviços de acolhimento, inclusive coordenador, equipe técnica e
equipe de apoio.

Consideramos pertinente  a  exposição de motivos  apresentada pela  proponente.
Entendemos, no entanto, que a finalidade da ação, tal como já está redigida, inclui o
público por ela demandado, pois trata-se de trabalhadores dos serviços de proteção
social especial.

Dada  a  relevância  dos  profissionais  dos  serviços  de  acolhimento  institucional/
familiar na garantia dos direitos da criança e do adolescente, entendemos necessário
chamar atenção para esses profissionais nas ações de qualificação dos profissionais
do Suas. Dessa forma, opinamos pelo acolhimento da proposta em análise na forma
de requerimento com pedido de providências à Secretaria de Estado de Trabalho e
Desenvolvimento Social.
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Conclusão
Diante do exposto,  somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

2.121/2014 na forma do requerimento anexo.
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2014.
André Quintão, presidente e relator - Maria Tereza Lara - Fabiano Tolentino.

REQUERIMENTO Nº .../...
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

2.121/2014, de Maria de Lurdes Rodrigues Santa Gema, da 23ª Promotoria de Justiça
da Infância e da Juventude Cível,  requer  a V.  Exa.,  nos termos regimentais,  seja
encaminhado  pedido  de  providência  à  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e
Desenvolvimento  Social  para  que  inclua  nas  ações  de  capacitação  de  recursos
humanos do Suas os profissionais das entidades de acolhimento institucional/familiar.

Sala das Reuniões, … de … de ...
André Quintão, presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.123/2014
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 2.123/2014, de autoria de Aline de Freitas Veloso,

da Federação da Agricultura do Estado de Minas Gerais - Faemg -, sugere a elevação
da meta financeira da Ação 4334 - Apoio Financeiro a Projetos da Cadeia Produtiva
Cafeeira  -  na  proposta  de revisão do Plano Plurianual  de  Ação  Governamental  -
PPAG - 2012-2015 para o exercício de 2015.

A proposta foi apresentada por meio eletrônico no Portal da Assembleia Legislativa
ou em audiência pública realizada no período de 4/11 a 7/11/2014, em Belo Horizonte,
com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei  nº
5.496/2014, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de
2015.

Publicada no Diário do Legislativo de 27/11/2014, vem a proposta a esta comissão
para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.
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Fundamentação
A proposta em análise sugere a elevação da meta financeira da Ação 4334 - Apoio

Financeiro a Projetos da Cadeia Produtiva Cafeeira.
Minas Gerais destaca-se no cenário nacional da cafeicultura, sendo responsável

por cerca de 51% do café produzido no Brasil. Apesar desses números expressivos, o
setor cafeeiro enfrenta uma grave crise, devida, principalmente, a preços inferiores
aos custos de produção e à estiagem prolongada observada no final de 2013 e no
ano de 2014.

A  Comissão  de  Política  Agropecuária  e  Agroindustrial  da  ALMG  realizou,  em
26/4/2014, uma audiência pública visando ao acompanhamento das políticas públicas
relacionadas  às  cadeias  produtivas  da  agropecuária,  na  qual  foram  debatidos  os
problemas e dificuldades ocasionados pela estiagem na agropecuária mineira e as
ações governamentais para enfrentá-los.

As entidades presentes à audiência salientaram que a estiagem na agropecuária
apresenta, além dos impactos imediatos de perda da produção, consequências que
se prolongam a médio e longo prazo, resultando principalmente em descapitalização
e endividamento dos produtores.  Segundo informação divulgada pela  Cooperativa
Regional de Cafeicultores em Guaxupé Ltda. - Cooxupé -, nas áreas plantadas em
dezembro de 2013, as perdas atingiram cerca de 50% das plantas, que não tiveram
condições de se desenvolver. Nos cafezais em produção, a interferência se deu no
enchimento dos grãos e a expectativa é que ocorra queda na produção, estimada em
30%, além de perda de qualidade da safra atual e da safra de 2015.

Com relação à alteração proposta para a Ação 4334 - Apoio Financeiro a Projetos
da Cadeia Produtiva Cafeeira -, salienta-se que o Fundo Estadual do Café - Fecafé -
foi instituído pela Lei nº 20.313, de 2012, com o objetivo de dar suporte financeiro a
planos,  programas,  projetos  e  ações  relacionados  à  cadeia  produtiva  do  café  no
Estado.

Não houve execução financeira da Ação 4334 em 2014, e, para 2015, são previstos
recursos  bem  inferiores  aos  propostos  para  2014.  Considerando  que  a  cadeia
produtiva da cafeicultura é um dos setores que mais gera divisas para o Estado e
para o País, e tendo em vista os impactos negativos da estiagem sobre a produção
dos grãos, a análise do assunto nos leva a apoiar a demanda solicitada.
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Dessa forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma de
requerimento  para  encaminhamento  de  ofício  ao  governador  do  Estado  e  ao
secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, solicitando efetividade
na  alocação  e  na  aplicação  em  2015,  por  meio  do  Fecafé,  de  recursos  com  a
finalidade de promover o desenvolvimento econômico e social, a competitividade e a
sustentabilidade  da  cadeia  produtiva  do  café,  em  conformidade  com  o  montante
previamente ajustado com os representantes da cadeia produtiva do café.

Conclusão
Diante do exposto,  somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

2.123/2014 na forma dos requerimentos anexos.
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2014.
André Quintão, presidente e relator - Maria Tereza Lara - Fabiano Tolentino.

REQUERIMENTO Nº .../...
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

2.123/2014, de Aline de Freitas Veloso, da Federação da Agricultura do Estado de
Minas Gerais - Faemg -, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja enviado ofício
ao  secretário  de  Estado  de  Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento  solicitando
efetividade na alocação e na aplicação em 2015, por meio do Fecafé, de recursos
com  a  finalidade  de  promover  o  desenvolvimento  econômico  e  social,  a
competitividade e a sustentabilidade da cadeia produtiva do café, em conformidade
com  o  montante  previamente  ajustado  com  os  representantes  dessa  cadeia
produtiva.

Sala das Reuniões, … de … de ...
André Quintão, presidente.
Justificação:  A Ação  4334  -  Apoio  Financeiro  a  Projetos  da  Cadeia  Produtiva

Cafeeira -, refere-se à aplicação do Fundo Estadual do Café - Fecafé - instituído pela
Lei nº 20.313, de 2012, com o objetivo de dar suporte financeiro a planos, programas,
projetos  e ações relacionados à cadeia produtiva do  café no Estado.  Não houve,
porém, em 2014, execução financeira na referida ação e, para 2015, estão previstos
recursos significativamente inferiores aos propostos para 2014, o equivalente a 7,2%.
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Considerando que a cadeia produtiva da cafeicultura é um dos setores que mais gera
divisas para o Estado e para o País, e tendo em vista os impactos negativos da
estiagem sobre a produção dos grãos, é de importância fundamental a adequada
aplicação do Fecafé.

REQUERIMENTO Nº .../...
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

2.123/2014, de Aline de Freitas Veloso, da Federação da Agricultura do Estado de
Minas Gerais - Faemg -, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja enviado ofício
ao governador  do  Estado,  solicitando efetividade na alocação e na  aplicação em
2015,  por  meio  do  Fecafé,  de  recursos  com  a  finalidade  de  promover  o
desenvolvimento  econômico  e  social,  a  competitividade  e  a  sustentabilidade  da
cadeia produtiva do café, em conformidade com o montante previamente ajustado
com os representantes dessa cadeia produtiva.

Sala das Reuniões, … de … de ...
André Quintão, presidente.
Justificação:  A Ação  4334  -  Apoio  Financeiro  a  Projetos  da  Cadeia  Produtiva

Cafeeira -, refere-se à aplicação do Fundo Estadual do Café - Fecafé - instituído pela
Lei nº 20.313, de 2012, com o objetivo de dar suporte financeiro a planos, programas,
projetos  e ações relacionados à cadeia produtiva do  café no Estado.  Não houve,
porém, em 2014, execução financeira na referida ação e, para 2015, estão previstos
recursos significativamente inferiores aos propostos para 2014, o equivalente a 7,2%.
Considerando que a cadeia produtiva da cafeicultura é um dos setores que mais gera
divisas para o Estado e para o País, e tendo em vista os impactos negativos da
estiagem sobre a produção dos grãos, é de importância fundamental a adequada
aplicação do Fecafé.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.126/2014
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 2.126/2014, de autoria de Marcos Luiz da Cunha



422
____________________________________________________________________________

Jota, da Rede de Intercâmbio de Tecnologias Alternativas, e outros, sugere alteração
do Programa 177 - Minas sem Fome - na proposta de revisão do Plano Plurianual de
Ação  Governamental  -  PPAG  -  2012-2015  para  o  exercício  de  2015,  para:  a)
destinação de recursos, na Ação 4154 - Apoio à Produção de Hortas Domésticas -,
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.

A proposta foi apresentada por meio eletrônico no Portal da Assembleia Legislativa
ou  em  audiências  públicas  realizadas  no  período  de  4  a  7/11/2014,  em  Belo
Horizonte, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de
Lei nº 5.496/2014, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício
de 2015.

Publicada no Diário do Legislativo de 27/11/2014, vem a proposta a esta comissão
para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposta em análise é resultante da aglutinação de sugestões coletadas durante

as audiências públicas de revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de 2015,
relativas ao apoio e à produção das hortas domésticas; ao incentivo e fomento de
projetos produtivos na agricultura familiar e agricultura urbana, priorizando a adoção
da agroecologia; à implantação de unidades de quintais produtivos; e à aquisição de
trator e tubos para irrigação, no âmbito da Ação 4154 - Apoio à Produção de Hortas
Domésticas.

A Ação 4154 visa incentivar a implantação de hortas domésticas e comunitárias,
possibilitando  às  famílias  o  acesso  ao  consumo,  como complemento  alimentar  e
nutricional de qualidade e comercialização dos excedentes.

As  hortas  domésticas,  comunitárias  e  a  horticultura  nos  quintais  são  formas
predominantes de agricultura urbana. A maioria dos agricultores urbanos provém de
famílias pobres e obtém parte de seus rendimentos com essa atividade. A principal
vantagem  é,  sem  dúvida,  o  melhor  acesso  aos  alimentos.  Apesar  de  produzir
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alimentos para as cidades, a agricultura periurbana sofre pressão cada vez maior da
urbanização.

Na legislação mineira, ressalta-se a Lei nº 13.456, de 2000, que dispõe sobre a
utilização de áreas urbanas ociosas de domínio do Estado para o cultivo de hortas
comunitárias. Adicionalmente, a Lei n° 15.973, de 2006, institui o apoio à agricultura
urbana como parte  da  política  agrícola,  harmonizada  com a  política  urbana e  de
segurança  alimentar  e  nutricional  com  bases  sustentáveis.  Destaca-se  na  lei  a
amplitude  do conceito  de  agricultura  urbana,  que,  além  da  produção  primária  de
hortifrutigranjeiros,  inclui  a  produção  de  ervas  medicinais,  flores,  a  criação  de
pequenos animais, peixes, e avança para a pequena atividade familiar de produção
de  alimentos  e  bebidas  para  consumo  humano.  Entretanto,  depreende-se  que  a
viabilização da maioria dos objetivos depende de políticas locais, especialmente para
atuar no campo do espaço urbano - cidade - e nos temas de segurança alimentar e
geração de renda.

No  ano  de  2014,  é  instituída  a  Política  Estadual  de  Agroecologia  e  Produção
Orgânica  -  Peapo  -,  por  meio  da  Lei  nº  21.146,  que  contribui  para  promover  e
estimular o uso de alimentos que sejam produzidos sem agrotóxicos e fertilizantes
químicos e que valorizem o desenvolvimento social dos produtores e a conservação
do  meio  ambiente.  As  ações  da  Peapo  são  destinadas  prioritariamente  aos
agricultores  familiares,  aos  agricultores  urbanos  e  aos  povos  e  comunidades
tradicionais.

Entendemos,  assim,  que  é  de  fundamental  importância  o  apoio  do  Estado  na
implantação  de  hortas  domésticas,  uma  vez  que  estas  podem  proporcionar  às
famílias  o  consumo  de  hortaliças  como  complemento  alimentar  e  nutricional  de
qualidade, além de possibilitar a comercialização dos excedentes.

Concluímos, portanto, que a ação pode ser importante tanto para o aumento da
segurança alimentar quanto para uma possível geração de renda de famílias urbanas
de baixa renda.  O Estado já  incluiu tal  ação no bojo de suas atribuições,  mas é
necessário  atender  especialmente  aqueles  municípios  nos  quais  ainda  não  se
percebe a atuação do poder público nesse sentido.

Dessa forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma de
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requerimento  solicitando  encaminhamento  de  ofício  com  pedido  de  providência  à
Empresa de Assistência  Técnica  e  Extensão Rural  do  Estado  de Minas  Gerais  -
Emater-MG - para dispensar tratamento especial ao Distrito de Ravena, no Município
de Sabará, aos demais municípios que compõem a Região Metropolitana de Belo
Horizonte e ao Município de Três Marias, nas ações de estímulo ao desenvolvimento
da agricultura urbana por meio da implantação de hortas domésticas e comunitárias.

Conclusão
Diante do exposto,  somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

2.126/2014 na forma do requerimento anexo.
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2014.
André Quintão, presidente e relator - Maria Tereza Lara - Fabiano Tolentino.

REQUERIMENTO Nº .../...
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

2.126/2014, de Marcos Luiz da Cunha Jota, da Rede de Intercâmbio de Tecnologias
Alternativas,  e  outros,  requer  a  V.  Exa.,  nos  termos  regimentais,  seja  enviado  à
Empresa de Assistência  Técnica  e  Extensão Rural  do  Estado  de Minas  Gerais  -
Emater-MG - pedido de providências para dispensar tratamento especial ao Distrito
de Ravena, no Município de Sabará, aos demais municípios que compõem a Região
Metropolitana de Belo Horizonte e ao Município de Três Marias nas ações de estímulo
ao  desenvolvimento  da  agricultura  urbana  por  meio  da  implantação  de  hortas
domésticas e comunitárias.

Sala das Reuniões, ... de ... de ...
André Quintão, presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.131/2014
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 2.131/2014, de autoria de Aline de Freitas Veloso,

da Federação da Agricultura do Estado de Minas Gerais - Faemg -, sugere alteração
da Ação 4122 -  Inteligência Competitiva do Agronegócio Mineiro -  na proposta de



425
____________________________________________________________________________

revisão do Plano Plurianual  de Ação Governamental  -  PPAG -  2012-2015 para  o
exercício de 2015, para elevação de sua meta financeira.

A proposta foi apresentada por meio eletrônico no Portal da Assembleia Legislativa,
ou em audiência pública realizada no período de 4/11 a 7/11/2014, em Belo Horizonte,
com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei  nº
5.496/2014, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de
2015.

Publicada no Diário do Legislativo de 27/11/2014, vem a proposta a esta comissão
para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Ação 4122 - Inteligência Competitiva do Agronegócio Mineiro - tem por finalidade

a disponibilização de dados e informações estratégicas que subsidiem a formulação e
a implementação de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento do agronegócio,
contribuindo, assim, para a tomada de decisões dos agentes da cadeia produtiva.

A organização da produção agropecuária mineira é imprescindível para a ampliação
de  sua  competitividade  em  âmbito  nacional  e  internacional.  Por  sua  vez,  a
estruturação do sistema de informação sobre o agronegócio é muito importante, pois
visa diminuir a assimetria de informação entre os elos da cadeia produtiva. Assim, a
Ação 4122 auxilia a conhecer e promover Minas Gerais.

Vale notar, porém, que os números da execução de 2014 e do planejamento para
2015  apresentam  discrepância.  No  nosso  entendimento,  é  preciso  cuidado  ao
analisar  os  dados  da  proposta  orçamentária,  uma  vez  que  sugere  significativa
redução de custos unitários de publicação. Observe-se que a meta financeira prevista
para  2014  foi  de  R$282.000,00,  para  meta  física  de  6  publicações,  tendo  sido
realizadas 3, com apenas 21% do orçamento. A previsão para 2015, no entanto, é de
R$128.000,00 e, a despeito de ser inferior ao disponibilizado em 2014, prevê uma
realização de 280 publicações.

Dessa forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma de
requerimento  solicitando  encaminhamento  à  Secretaria  de  Estado  de  Agricultura,
Pecuária e Abastecimento - Seapa - de pedido de informação sobre a utilização dos
recursos na Ação 4122 - Inteligência Competitiva do Agronegócio Mineiro.
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Conclusão
Diante do exposto,  somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

2.131/2014 na forma do requerimento anexo.
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2014.
André Quintão, presidente e relator - Maria Tereza Lara - Fabiano Tolentino.

REQUERIMENTO Nº .../...
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

2.131/2014, de autoria de Aline de Freitas Veloso, da Federação da Agricultura do
Estado de Minas Gerais - Faemg -, requer a V. Exa. seja encaminhado ao secretário
de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Seapa - pedido de informação
sobre a utilização dos recursos no âmbito da Ação 4122 - Inteligência Competitiva do
Agronegócio Mineiro -especificando tipos, quantidade e abrangência das publicações
produzidas.

Sala das Reuniões, ... de ... de ...
André Quintão, presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.153/2014
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 2.153/2014, de autoria de Ennia Guedes Bueno,

da Federação da Agricultura do Estado de Minas Gerais - Faemg -, e outros, sugere
alteração  da  Rede  de  Desenvolvimento  Econômico  Sustentável  na  proposta  de
revisão do Plano Plurianual  de Ação Governamental  -  PPAG -  2012-2015 para  o
exercício de 2015, para criação de programa de "pagamento de serviços ambientais"
para os produtores rurais e aumento da meta financeira da Ação 4560 - Bolsa Verde -
Ampliação e Conservação da Cobertura Vegetal Nativa.

A proposta foi apresentada por meio eletrônico no portal da Assembleia Legislativa,
ou em audiência pública realizada no período de 4/11 a 7/11/2014, em Belo Horizonte,
com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei  nº
5.496/2014, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de
2015.
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Publicada no Diário do Legislativo de 22/11/2014, vem a proposta a esta comissão
para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposta  em  análise,  resultante  da  aglutinação  de  sugestões  coletadas  para

revisão do PPAG 2012-2015 para  o  exercício  de  2015,  solicita  aumento do  valor
destinado  ao  programa  Bolsa  Verde  (Ação  4560)  e  criação  de  programa  de
"pagamento  de  serviços  ambientais",  que  incentive  os  produtores  rurais,
principalmente  os  pequenos  proprietários  que  atendam  à  legislação  de  proteção
ambiental, a investir na recuperação ambiental da sua propriedade. O valor financeiro
sugerido para acréscimo é de 1 milhão de reais.

Como se vê, a proposta de pagamento por serviços ambientais, na forma solicitada,
já  se  encontra  atendida  em  seus  pressupostos  pela  Ação  4560  -  Ampliação  e
Conservação da Cobertura Vegetal  Nativa -,  cuja meta financeira para 2015 é de
R$37.944.604,00, correspondente a uma área protegida de 190.000 hectares. Essa
ação integra o Programa de Proteção da Biodiversidade e Unidades de Conservação,
cuja responsabilidade é do Instituto Estadual de Florestas - IEF.

Tanto os agricultores familiares quanto os analistas dessa matéria concordam com
a visão de que essa meta financeira é insuficiente para pagamento do passivo criado
pelo Estado junto ao produtor rural e que tal valor não permite a abertura de novos
editais para implantação da recuperação dos recursos hídricos. A tímida execução da
ação nos últimos quatro anos configura uma omissão do Estado, o que gerou muita
reclamação e  descrença no Bolsa  Verde,  inclusive  quanto  à  falta  de  informações
relativas ao pagamento, de justificativa ao produtor pela demora e de transparência
na  gestão.  Considere-se  ainda  que  os  valores  consignados  dizem  respeito  ao
pagamento de contratos ainda referentes a editais lançados em 2011.

O programa Bolsa Verde deve ser cada vez mais priorizado, pois se traduz numa
importante medida de incentivo à conservação de áreas de vegetação nativa. Dessa
forma, entendemos que deve ser solicitada ao órgão executor do programa, o IEF, a
abertura de mais editais para a concessão dos benefícios do Bolsa Verde, além do
cumprimento dos contratos de adesão já aprovados; e à Secretaria de Estado de
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - Semad - urgência na estruturação
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institucional  para  dar  operacionalidade  à  gestão  do  Benefício  Bolsa  Verde,
assegurando o pagamento dos contratos vigentes e a abertura de novos editais.

Pelo  exposto,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma de
requerimentos em que se solicite sejam encaminhados pedidos de providências à
Semad e ao IEF.

Conclusão
Diante do exposto,  somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

2.153/2014 na forma dos requerimentos anexos.
Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2014.
Maria Tereza Lara, presidente e relatora - Fred Costa - Fabiano Tolentino.

REQUERIMENTO Nº .../...
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais:
A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

2.153/2014,  de  Ennia  Guedes  Bueno,  da  Federação da Agricultura  do  Estado de
Minas  Gerais  -  Faemg  -,  e  outros,  requer  a  V.  Exa.  seja  encaminhado  ofício  à
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - Semad -
solicitando urgência na estruturação institucional para dar operacionalidade à gestão
do Benefício  Bolsa  Verde,  assegurando o  pagamento  dos  contratos  vigentes  e  a
abertura de novos editais.

Sala das Reuniões, ... de ... de …
André Quintão, presidente.

REQUERIMENTO Nº .../...
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais:
A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

2.153/2014,  de  Ennia  Guedes  Bueno,  da  Federação da Agricultura  do  Estado de
Minas Gerais - Faemg -, e outros, requer a V. Exa. seja encaminhado ao Instituto
Estadual de Florestas - IEF - pedido de providências para que sejam cumpridos os
contratos de adesão já aprovados no âmbito da Ação 4560 - Bolsa Verde - Ampliação
e Conservação da Cobertura Vegetal Nativa - e que sejam abertos novos editais para
a concessão dos benefícios do Bolsa Verde.

Sala das Reuniões, … de ... de ...
André Quintão, presidente.
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PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.157/2014
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de  Ação  Legislativa  nº  2.157/2014,  de  autoria  de Paola  Domingues

Botelho  Reis  de  Nazareth,  sugere  alteração  da  Ação  4092  -  Atendimento  ao
Adolescente em Conflito com a Lei - Cumprimento de Medidas Socioeducativas em
Meio Aberto - na proposta de revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental -
PPAG - 2012-2015 para o exercício de 2015, de forma a ampliar suas metas físicas e
financeiras.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 4 a 7/11/2014, em
Belo  Horizonte,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o  aprimoramento  do
Projeto de Lei nº 5.496/2014, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o
exercício de 2015.

Publicada no Diário do Legislativo de 27/11/2014, vem a proposta a esta comissão
para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em epígrafe busca ampliar os recursos orçamentários do Estado que

visam fomentar a criação de vagas em regime aberto no sistema socioeducativo nos
municípios mineiros. Para tal, solicita a ampliação das metas físicas e financeiras da
Ação 4092 - Atendimento ao Adolescente em Conflito com a Lei - Cumprimento de
Medidas Socioeducativas em Meio Aberto -, na proposta de revisão PPAG 2012-2015
para o exercício de 2015, objetivando duplicar as metas previstas.

O  Sistema  Nacional  de  Atendimento  às  Medidas  Socioeducativas  -  Sinase  -,
instituído pela Lei Federal nº 12.594, de 2012, regulamenta a execução das medidas
destinadas a adolescente que pratique ato infracional. O art. 2º dessa lei estipula que
o Sinase será coordenado pela União e integrado pelos sistemas estaduais, distrital e
municipais  responsáveis  pela  implementação  dos  seus  respectivos  programas  de
atendimento a adolescente ao qual seja aplicada medida socioeducativa; já seus arts.
3º a 6º estabelecem a repartição de competências entre as esferas federal, estadual e
municipal  em  sua  implementação.  Ressalte-se  que  o  esforço  de  organização
institucional do Sinase procura dar efetividade aos parâmetros do Estatuto da Criança
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e do Adolescente (Lei  Federal nº 8.069, de 1990),  de modo a garantir  a proteção
integral à infância e à adolescência e de reafirmar as responsabilidades conjuntas do
Estado,  família  e  sociedade  na  promoção  e  proteção  aos  menores  de  18  anos
envolvidos em atos infracionais.

O  que  se  pode  verificar  nos  artigos  citados  é  que  a  prestação  de  medidas
socioeducativas em meio aberto - objeto da proposição em análise - é uma atribuição
dos municípios (inciso III do art. 5º); todavia, cabe ao Estado “estabelecer com os
municípios  formas  de  colaboração  para  o  atendimento  socioeducativo  em  meio
aberto”; “prestar assessoria técnica e suplementação financeira aos municípios para a
oferta regular de programas de meio aberto” (incisos V e VI, respectivamente, do art.
4º) e, à União, “prestar assistência técnica e suplementação financeira aos estados,
ao Distrito Federal e aos municípios para o desenvolvimento de seus sistemas”, bem
como  “financiar,  com  os  demais  entes  federados,  a  execução  de  programas  e
serviços do Sinase” (incisos III e VII, respectivamente, do art. 3º).

No entanto, apesar de toda essa estruturação prevista para o Sinase, o que se
percebe é uma ainda grande carência em sua implementação em Minas Gerais, a
qual se refletiu este ano nas audiências públicas de revisão PPAG 2012-2015 para o
exercício de 2015: além da solicitação ora em análise, foram 12 propostas de emenda
relativas  às  medidas  socioeducativas  de  internação  (tema  mais  espontânea  e
amplamente  debatido),  aglutinadas  numa  única  proposição  (Proposta  de  Ação
Legislativa nº 2.158/2014); e outra relacionada ao atendimento de adolescentes em
cumprimento  de  medida  de  semiliberdade  (Proposta  de  Ação  Legislativa  nº
2.151/2014).

No  que  toca  aos  programas  de  atendimento  para  a  execução  das  medidas
socioeducativas em meio aberto, a própria proponente cita as carências no Estado:
segundo  ela,  levantamento  realizado  pelo  Centro  de  Apoio  Operacional  das
Promotorias de Justiça da Infância e Juventude - CAO-IJ -, do Ministério Público de
Minas Gerais - MPMG -, retratado no Plano Estadual de Atendimento Socioeducativo
(hoje sob consulta  pública),  aponta que apenas 49,25% dos municípios  de Minas
Gerais ofereciam o serviço de liberdade assistida e 88% disponibilizavam serviço de
prestação de serviços à comunidade em 2013. Ainda segundo a proponente, esse
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Plano Estadual Socioeducativo prevê como meta, caso aprovado, a universalização
do atendimento em meio aberto e, para garantir uma ampliação efetiva desse serviço,
seria necessário pelo menos duplicar o número de vagas em 2015.

O  exposto  aponta,  por  um  lado,  para  o  embasamento  e  a  procedência  da
solicitação.  Por  outro,  em  face  das  demandas  acima  mencionadas  relativas  às
medidas de internação e semiliberdade, bem como das competências específicas de
cada ente federado, indica uma melhor adequação de seu acolhimento na forma de
requerimentos  para  envio  de  ofício:  à  Secretaria  de  Estado  de  Defesa  Social,
informando sobre a significativa presença de propostas direcionadas à ampliação do
sistema socioeducativo e solicitando especial atenção para a estruturação da rede de
atendimento  socioeducativo  em  Minas  Gerais,  em  todos  os  programas  de
atendimento  a  adolescente  ao  qual  seja  aplicada  medida  socioeducativa  de
internação ou de semiliberdade, sob sua direta competência, e apoio aos municípios
para as medidas em meio aberto; e à Secretaria de Direitos Humanos da Presidência
da República, solicitando parceria com o Estado para o fortalecimento do sistema
socioeducativo em Minas Gerais, além de apoio aos municípios na implantação dos
programas de atendimento para a execução das medidas socioeducativas em meio
aberto, no escopo das competências da União na implementação do Sinase.

Conclusão
Diante do exposto,  somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

2.157/2014 na forma dos requerimentos anexos.
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2014.
André Quintão, presidente e relator - Maria Tereza Lara - Fabiano Tolentino.

REQUERIMENTO Nº .../...
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

2.157/2014, de Paola Domingues Botelho Reis de Nazareth, requer a V. Exa., nos
termos regimentais,  seja enviado ofício à Secretaria  de Estado de Defesa Social,
solicitando  especial  atenção  para  a  estruturação  da  rede  de  atendimento
socioeducativo em Minas Gerais, em todos os programas destinados a adolescente
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ao qual seja aplicada medida socioeducativa de internação ou de semiliberdade, sob
sua direta competência, e apoio aos municípios para as medidas em meio aberto, no
escopo  das  competências  do  Estado  na  implementação  do  Sistema Nacional  de
Atendimento  às  Medidas  Socioeducativas  -  Sinase  -,  conforme  estabelece  a  Lei
Federal nº 12.594, de 2012, em seu art. 4º.

Requer,  outrossim,  seja  informado  ao  destinatário  que  o  atendimento  de
adolescentes em cumprimento  de  medidas  socioeducativas  no  Estado foi  o  tema
mais  espontânea  e  amplamente  debatido  nas  audiências  públicas  de  revisão  do
Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015 para o exercício de
2015, disso resultando 14 propostas de emendas populares e, delas, três propostas
de ação legislativa.

Sala das Reuniões, ... de ... de ...
André Quintão, presidente.

REQUERIMENTO Nº .../...
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

2.157/2014, de Paola Domingues Botelho Reis de Nazareth, requer a V. Exa., nos
termos  regimentais,  seja  enviado  ofício à  Secretaria  de  Direitos  Humanos  da
Presidência da República, solicitando parceria com o Estado para o fortalecimento do
sistema  socioeducativo  em  Minas  Gerais  e  apoio  aos  municípios  mineiros  na
implantação  dos  programas  de  atendimento  para  a  execução  das  medidas
socioeducativas  em  meio  aberto,  no  escopo  das  competências  da  União  na
implementação do Sistema Nacional de Atendimento às Medidas Socioeducativas -
Sinase -, conforme prevê a Lei Federal nº 12.594, de 2012, em seu art. 3º.

Sala das Reuniões, ... de ... de ...
André Quintão, presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.160/2014
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 2.160/2014, de autoria de Amauri Santos Barra,
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sugere que se estude a viabilidade de apresentação de projeto de lei sobre a política
de prevenção social à criminalidade.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 4 a 7/11/2014, em
Belo  Horizonte,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o  aprimoramento  do
Projeto de Lei nº 5.496/2014, que dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação
Governamental - PPAG - 2012-2015 para o exercício de 2015.

Publicada no Diário do Legislativo de 27/11/2014, vem a proposta a esta comissão
para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposta em epígrafe sugere que se estude a viabilidade de apresentação de

projeto de lei que verse sobre a política de prevenção social à criminalidade.
São políticas  públicas de  prevenção social  à  criminalidade aquelas  que incidem

sobre fatores considerados propulsores das condutas violentas. Envolvem ações e
políticas  públicas que buscam desarmar  tendências  criminosas junto  a  públicos e
territórios  específicos  que,  estatisticamente,  concentram  taxas  representativas  de
violência. As políticas de prevenção social da criminalidade ganharam força no Brasil
influenciadas  por  algumas  experiências  bem-sucedidas  de  redução  da  violência
implementadas,  principalmente,  nos  Estados  Unidos.  Nessas  experiências,  a
abordagem  policial-repressiva  tradicional  foi  substituída  pelo  paradigma  da
intervenção social direta nas causas da violência.

Minas Gerais vem implementando, desde 2003, uma política de prevenção social à
criminalidade que está apresentando resultados positivos. A preocupação vocalizada
na proposição em epígrafe se relaciona à continuidade dessa política, por meio de
sua institucionalização na forma de lei.

Em que pese o mérito da proposta, por se tratar de assunto da alçada do Poder
Executivo haveria vício de inciativa na apresentação, por parlamentar ou comissão,
de  projeto  de  lei  sobre  essa  matéria  e  com  esse  objetivo.  Logo,  opinamos  pelo
acolhimento  da  proposição  em  análise  por  meio  de  requerimento  solicitando
encaminhamento de ofício à Secretaria de Defesa Social, com pedido de providências
para que seja estudada a viabilidade de se institucionalizar a política de prevenção
social à criminalidade em Minas Gerais, inclusive na forma de lei.
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Conclusão
Diante do exposto,  somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

2.160/2014 na forma do requerimento anexo.
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2014.
André Quintão, presidente e relator - Maria Tereza Lara - Fabiano Tolentino.

REQUERIMENTO Nº .../...
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

2.160/2014,  de  autoria  de  Amauri  Santos  Barra,  requer  a  V.  Exa.,  nos  termos
regimentais, seja enviado pedido de providências à Secretaria de Defesa Social com
vistas à institucionalização de política de prevenção social à criminalidade em Minas
Gerais, inclusive na forma de lei.

Sala das Reuniões, … de … de ...
André Quintão, presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.161/2014
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 2.161/2014, de Marinalva Maria de Jesus, da

Associação dos Povos Indígenas de Belo Horizonte e Região Metropolitana, e outros,
sugere alteração da Ação 4449 - Apoio Financeiro e Material a Entidades Voltadas à
Área de Assistência Social -,  da proposta de revisão do Plano Plurianual de ação
Governamental - PPAG - 2012-2015 para o exercício 2015, para: a) destinar recursos
para o Lar 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.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 4 a 7/11/2014, em
Belo  Horizonte,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o  aprimoramento  do
Projeto de Lei nº 5.496/2014, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o
exercício de 2015.

Publicada no Diário do Legislativo de 27/11/2014, vem a proposta a esta comissão
para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.
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Fundamentação
A proposta em análise é resultante da aglutinação de sugestões coletadas durante

as audiências públicas de revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de 2015,
relativas à Rede de Desenvolvimento Social e Proteção, e sugere a destinação de
recursos para entidades que atuam na área do desenvolvimento social.

A Ação 4449 - Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de
Assistência  Social  -  está  inserida  no  Programa  298  -  Apoio  às  Políticas  de
Desenvolvimento Social -, e tem como finalidade fomentar a política de assistência
social, direitos humanos e promoção social, apoiando os municípios e entidades por
meio de celebração de convênios para manutenção e melhorias em suas unidades e
atividades.

O  apoio  financeiro  a  entidade  é  viabilizado  por  meio  de  convênio  firmado
diretamente com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, razão pela qual
julgamos  pertinente  solicitar  ao  referido  órgão  que  avalie  a  possibilidade  de
atendimento das demandas apresentadas.

Dessa forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma de
requerimento com pedido de providências ao citado órgão.

Conclusão
Diante do exposto,  somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

2.161/2014 na forma do requerimento anexo.
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2014.
André Quintão, presidente e relator - Maria Tereza Lara - Fabiano Tolentino.

REQUERIMENTO Nº .../...
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

2.161/2014, de Marinalva Maria de Jesus, da Associação dos Povos Indígenas de
Belo  Horizonte  e  Região  Metropolitana,  e  outros,  requer  a  V.  Exa.,  nos  termos
regimentais,  seja  encaminhado  pedido  de  providência  à  Secretaria  de  Estado  do
Trabalho e do Desenvolvimento Social com vistas ao atendimento das demandas das
seguintes entidades:
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• Lar  de  Apoio  aos  Idosos  (Lar  Espírita  Maria  de  Nazaré),  localizado  no
Município de Ubaporanga, que solicita apoio financeiro de R$80.000,00 para
custear melhoria na sua estrutura de atendimento aos idosos;

• Associação dos Povos  Indígenas de Belo  Horizonte,  que solicita  recursos
financeiros  para  financiar  projeto  de  desenvolvimento  sustentável  para
comunidades indígenas urbanas da Região Metropolitana de Belo Horizonte,
envolvendo  a  aquisição  de  um  veículo  (sprinter),  a  contratação  de  um
motorista por 24 meses e o repasse de bolsa mensal no valor de um salário
mínimo a 15 jovens indígenas por um período de um ano.

Sala das Reuniões, … de … de ...
André Quintão, presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.162/2014
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 2.162/2014, de autoria de Junior José da Silva,

sugere alteração do Programa 141 - Polícia Ostensiva - na proposta de revisão do
Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015 para o exercício de
2015,  para  criar,  em  seu  escopo,  a  ação  “Segurança  Pública  para  o  Distrito  de
Ravena, no Município de Sabará”.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 4 a 7/11/2014, em
Belo  Horizonte,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o  aprimoramento  do
Projeto de Lei nº 5.496/2014, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o
exercício de 2015.

Publicada no Diário do Legislativo de 27/11/2014, vem a proposta a esta comissão
para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposta em epígrafe objetiva alocar recursos na área do policiamento ostensivo

para o Distrito de Ravena, no Município de Sabará. Para tal, solicita a criação da ação
“Segurança Pública para o Distrito de Ravena, no Município de Sabará” no âmbito do
Programa 141 - Polícia Ostensiva -, na proposta de revisão PPAG 2012-2015 para o
exercício de 2015, tendo como finalidade “direcionar investimentos para a compra de
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três viaturas, direcionar oito policiais militares e um escrivão e ampliar o posto policial,
com compra de equipamentos necessários para realizar os atendimentos à população
e os registros de boletins de ocorrência”.

O  proponente  argumenta  a  favor  de  sua  solicitação  alegando  que  os  recursos
destinados à segurança pública no Estado não têm alcançado o Distrito de Ravena,
que  cresceu  de  forma  acelerada  e  desordenada  em  toda  sua  ampla  extensão
territorial, possuindo hoje cerca de 14 mil habitantes e registrando crescente aumento
nos índices de violência. Apesar disso, ele acrescenta, atualmente o distrito não conta
com policiamento ostensivo em caráter permanente e o posto policial possui precária
estrutura de funcionamento. Além disso, aponta ele, Ravena está distante de Sabará
e de Belo Horizonte, o que justificaria um quadro fixo de policiamento naquele distrito.
Por fim, ele afirma, a segurança pública constitui  dever do Estado; daí, seu pleito.
Com tais justificativas, o proponente sugere a compra de viaturas, o direcionamento
de policiais militares e de um escrivão bem como a ampliação do posto policial, com
compra  dos  equipamentos  necessários  para  atender  à  população  e  registrar  os
eventos de defesa social no Distrito de Ravena.

Os argumentos do proponente são consistentes e sinalizam ser bem intencionados.
No entanto, consideramos que a inclusão de nova ação no PPAG 2012-2015 para o
exercício de 2015 não seria o meio mais adequado para satisfazer sua demanda, vez
que  a  especificação  de  um  único  distrito  tanto  no  nome da  ação  como em  sua
finalidade mostra-se inapropriada para um instrumento de planejamento das ações do
governo para um Estado que possui 853 municípios. Ademais, é necessário atentar
para o fato de que todo o Estado necessita da alocação de recursos para a área da
segurança pública, conforme apontam diversos indicadores, a exemplo dos dados do
Mapa da Violência 2014 - Os Jovens do Brasil¹, os quais mostram que, em Minas
Gerais,  os  homicídios  cresceram  52,3%  na  década  2002-2012,  tendo  como
conceituação etária de juventude a faixa de 15 a 29 anos de idade.

Dessa forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em análise  por  meio  de
requerimento solicitando encaminhamento de ofício  com pedido de providências ao
Comando-Geral  da  Polícia  Militar  de  Minas  Gerais  -  PMMG -  e  ao  Comando  da
PMMG em Sabará, solicitando que se direcione policiamento ostensivo permanente
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para o Distrito de Ravena, nesse município, bem como que se equipe o posto policial
ali  existente,  tanto  com  viaturas  como com  mobiliário  e  computador,  de  modo  a
atender à população e ao registro de eventos de defesa social de forma adequada.

Conclusão
Diante do exposto,  somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

2.162/2014 na forma do requerimento anexo.
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2014.
André Quintão, presidente e relator - Maria Tereza Lara - Fabiano Tolentino.

REQUERIMENTO Nº .../...
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

2.162/2014, de Junior José da Silva, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja
enviado ofício ao Comando-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais - PMMG - e ao
Comando  da  PMMG  em  Sabará,  solicitando  providências  para  direcionar
policiamento ostensivo permanente para o Distrito de Ravena, nesse município, bem
como  para  equipar  o  posto  policial  ali  existente,  tanto  com  viaturas  como  com
mobiliário e computador, de modo a atender à população e ao registro de eventos de
defesa social de forma adequada.

Sala das Reuniões, ... de ... de ...
André Quintão, presidente.
¹Disponível  em:  <http:  mapadaviolencia.org.br/pdf2014/Mapa2014_JovensBrasil  _

Preliminar  .  pdf>. Acesso em: 25 nov. 2014.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.163/2014

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 2.163/2014, para revisão do PPAG 2012-2015
para o exercício 2015, de autoria de Júnior José da Silva, encaminha sugestão de
alteração da ação 1238 - Governo Digital -, para melhorar a qualidade dos serviços
de telefonia móvel prestados no Distrito de Ravena, no Município de Sabará.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas entre 4 e 7/11/2014,
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em Belo Horizonte, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do
Projeto de Lei nº 5.496/2014, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015, para o
exercício de 2015.

Publicada no Diário do Legislativo de 27/11/2014, vem a proposta a esta comissão
para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O autor da proposta relata que no Distrito de Ravena, no Município de Sabará, os

serviços  de  telefonia  celular  de  todas  as  operadoras  funcionam  precariamente,
havendo dificuldades para fazer e receber ligações, bem como para enviar e receber
mensagens.  Ressalta  a  importância  do  acesso  à  telefonia  celular  para  a  vida
contemporânea, serviço do qual a população do distrito estaria sendo alijada. Solicita,
assim, que seja o distrito incluído no projeto Minas Comunica II, que tem por meta a
instalação de infraestrutura de telefonia móvel em distritos selecionados do Estado.

Esta relatoria destaca a importância do tema, inclusive, objeto de recente comissão
parlamentar de inquérito - CPI -, instalada com o objetivo de investigar os serviços de
telefonia. O relatório final apontou diversas deficiências na prestação de serviços das
operadoras de telefonia, as quais assumiram, nesta Assembleia, o compromisso de
saná-las.

O Poder Executivo informou que o Distrito de Ravena já possui cobertura de sinal
de telefonia celular, ainda que precário. Dessa forma, não se enquadra no projeto
“Minas Comunica II”, voltado para distritos sem sinal algum.

Assim,  como  mais  que  buscar  disponibilizar  sinal  de  telefonia  celular,  deve-se
buscar  o  funcionamento  adequado  da  cobertura  existente,  julgamos  pertinente  o
envio  de  ofício  com  pedido  de  providências  para  a  Agência  Nacional  de
Telecomunicações - Anatel -, para que fiscalize a qualidade da prestação de serviço
de telefonia no Distrito de Ravena.

Conclusão
Somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº 2.163/2014 na forma

do requerimento anexo.
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2014.
André Quintão, presidente e relator - Maria Tereza Lara - Fabiano Tolentino.
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REQUERIMENTO Nº .../...
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

2.163/2014,  apresentada por  Junior  José da  Silva,  requer  a  V.  Exa.,  nos  termos
regimentais, seja enviado ofício à Agência Nacional de Telecomunicações solicitando
providências para a fiscalização da qualidade da prestação de serviço de telefonia
celular no Distrito de Ravena, no Município de Sabará, considerando a precariedade
do sinal das operadoras naquela localidade.

Sala das Reuniões, ...de … de ...
André Quintão, presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.164/2014
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 2.164/2014, de autoria de Ana Paola Costa de

Oliveira,  do  Instituto  Nacional  de  Colonização  e  Reforma  Agrária  -  Incra  -
Superintendência  Regional  em  Minas  Gerais,  encaminha  sugestão  de  criação  de
programa para fomentar o turismo rural relacionado com a agricultura familiar para
revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício 2015.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas entre 4 e 7/11/2014,
em Belo Horizonte, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do
Projeto de Lei nº 5.496/2014, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015, para o
exercício de 2015.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo de  27/11/2014,  vem  a  esta  comissão  para
receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposta em estuda visa à criação de programa de turismo rural da agricultura

familiar  em  Minas  Gerais,  com  dotação  inicial  de  R$15  milhões,  usando  como
justificativa seu potencial de geração de renda para famílias do meio rural.

O  Poder  Executivo  estadual  não  oferta  diretamente  produtos  turísticos.  Atua
apoiando  empreendedores  privados  na  criação,  oferta  e  divulgação  de  produtos
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turísticos,  entre  outras  intervenções,  e  realizando  estudos  para  dimensionar  a
demanda pelos produtos, possíveis canais de oferta, e outros aspectos.

Assim,  para  atender  à  demanda  apresentada,  consideramos  adequado  solicitar
providências à Secretaria de Estado de Turismo e Esportes de Minas Gerais - Setes-
MG  -,  para  que  realize,  em  conjunto  com  a  Empresa  de  Assistência  Técnica  e
Extensão Rural do Estado de Minas Gerais - Emater-MG -, detentora de significativo
conhecimento do meio rural e da agricultura familiar, estudos técnicos sobre a criação
e oferta de produtos turísticos com foco no turismo rural da agricultura familiar.

Dessa forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma de
requerimentos com pedido de providências a essas entidades.

Conclusão
Somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº 2.164/2014 na forma

dos requerimentos anexos.
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2014.
André Quintão, presidente e relator - Maria Tereza Lara - Fabiano Tolentino.

REQUERIMENTO Nº .../...
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

2.164/2014,  apresentada por  Ana  Paola  Costa  de  Oliveira,  requer  a  V.  Exa.,  nos
termos regimentais, seja enviado ofício solicitando providências para a Secretaria de
Estado de Turismo e Esportes de Minas Gerais - Setes-MG - para que realize, em
conjunto  com a  Empresa de Assistência  Técnica e Extensão Rural  do  Estado de
Minas Gerais - Emater-MG -, estudos técnicos sobre a criação e oferta de produtos
turísticos com foco no turismo rural da agricultura familiar.

Sala das Reuniões, ... de ... de ...
André Quintão, presidente.

REQUERIMENTO Nº .../...
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº
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2.164/2014,  apresentada por  Ana  Paola  Costa  de  Oliveira,  requer  a  V.  Exa.,  nos
termos regimentais, seja enviado ofício solicitando providências para a Empresa de
Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais - Emater-MG -,
para que realize, em conjunto com a Secretaria de Estado de Turismo e Esportes de
Minas Gerais - Setes-MG -, estudos técnicos sobre a criação e oferta de produtos
turísticos com foco no turismo rural da agricultura familiar.

Sala das Reuniões, ... de ... de ...
André Quintão, presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.166/2014
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 2.166/2014, para a revisão do PPAG 2012-2015

para o exercício de 2015, de autoria de Danielle Feyo, da Federação dos Circuitos
Turísticos de Minas Gerais -  Fecitur  -,  encaminha sugestão de alteração da Ação
4369 - Regionalização do Turismo e Fortalecimento das Instâncias de Governança -,
para ampliar suas metas financeiras e alterar sua regionalização.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas entre 4 e 7/11/2014,
em Belo Horizonte, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do
Projeto de Lei nº 5.496/2014, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015, para o
exercício de 2015.

Publicada no Diário do Legislativo de 27/11/2014, vem a proposta a esta comissão
para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposta visa ao aumento das metas financeiras e à descentralização da Ação

4369 - Regionalização do Turismo e Fortalecimento das Instâncias de Governança -,
a  qual  visa  a  promover  o  turismo por  meio  do  apoio  à  gestão  turística  regional,
incluindo diversos agentes, inclusive os circuitos turísticos. Alega a proponente que os
recursos previstos para o ano de 2015, R$21 mil, são incompatíveis com o número de
municípios participantes do plano estadual de regionalização do turismo, superior a
400, e que, historicamente, as atividades dessa ação têm ficado concentradas em
Belo Horizonte.
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No Estado, com vasto território e com o maior número de municípios da Federação,
é quase impossível a gestão direta da atividade turística. Assim, a descentralização e
a  regionalização  da  gestão  turística  por  meio  de  circuitos  turísticos  devidamente
reconhecidos  pelo  Poder  Executivo  ganham  importância,  por  garantirem  maior
capilaridade e efetividade às atividades de gestão turística.

Conforme destaca a proponente, os recursos previstos para a ação em 2015 são
reduzidos.  Entretanto,  a  adequação  dos  recursos  financeiros  deve  considerar,
também, o planejamento de atividades no ano. Por exemplo,  em anos anteriores,
essa ação dispôs de recursos mais significativos.

Julgamos recomendável solicitar à Secretaria de Estado de Turismo e Esportes -
Setes -  o planejamento  detalhado da ação para o ano de 2015 e o sumário  das
atividades realizadas em 2014, em ambos os casos informando o local de realização
das atividades, se na capital ou no interior.

Como  também  julgamos  importante,  conforme  destacado  pela  proponente,
fortalecer as instâncias regionais de gestão turística, consideramos pertinente o envio
de ofício com pedido de providências para a Setes para fortalecer a descentralização
da gestão da política de turismo, inclusive por meio de repasses financeiros para os
circuitos turísticos.

Opinamos, assim, pelo acolhimento da proposta na forma de encaminhamento de
ofícios com pedidos de informação e de providências à Setes.

Conclusão
Somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº 2.166/2014 na forma

dos requerimentos anexos.
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2014.
André Quintão, presidente e relator - Maria Tereza Lara - Fabiano Tolentino.

REQUERIMENTO Nº .../...
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

2.166/2014, de autoria de Danielle Feyo, requer a V. Exa., nos termos regimentais,
seja  enviado  ofício  solicitando informações  à  Secretaria  de  Estado  de  Turismo e
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Esportes sobre o planejamento detalhado da Ação 4369 - Regionalização do Turismo
e  Fortalecimento  das  Instâncias  de  Governança  -  para  2015  e  o  sumário  das
atividades realizadas em 2014, em ambos os casos destacando se a realização das
atividades ocorreu na capital ou no interior.

Sala das Reuniões, … de … de …
André Quintão, presidente.

REQUERIMENTO Nº .../...
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

2.166/2014, de autoria de Danielle Feyo, requer a V. Exa., nos termos regimentais,
seja enviado ofício  solicitando providências  à Secretaria  de  Estado de Turismo e
Esportes para maior descentralização da gestão da política de turismo e apoio às
suas instâncias de governança, inclusive por meio de repasses de recursos para os
circuitos turísticos.

Sala das Reuniões, … de ... de …
André Quintão, presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.167/2014
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 2.167/2014, para revisão do PPAG 2012-2015

para o exercício 2015, de autoria de Junior José da Silva, encaminha sugestão de
alteração da Rede de Infraestrutura, para assegurar o monitoramento do transporte
público metropolitano.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 4 a 7/11/2014, em
Belo  Horizonte,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o  aprimoramento  do
Projeto de Lei nº 5.496/2014, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015, para o
exercício de 2015.

Publicada no Diário do Legislativo de 22/11/2014, vem a proposta a esta comissão
para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.
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Fundamentação
A proposta visa a aprimorar a fiscalização do transporte coletivo metropolitano e

intermunicipal, para torná-la mais efetiva e rigorosa.
As  políticas  públicas  de  fiscalização  do  transporte  coletivo  metropolitano  e

intermunicipal são realizadas dentro da ação “Fiscalização de transporte e trânsito”, e
possui como finalidade a melhoria da segurança nas rodovias por meio da realização
de operações  de fiscalização,  controle  e  monitoramento dos transportes  coletivos
metropolitano e intermunicipal,  veículos  fretados e trânsito nas rodovias  estaduais
delegadas.

Entendemos que o Estado já executa ações que visam à melhoria da fiscalização
do  transporte  coletivo.  Entretanto,  devido  ao  mérito  da  proposta,  julgamos
conveniente encaminhar  pedido de providências ao Departamento de Estradas de
Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG -, órgão responsável pelas ações de
fiscalização dos transportes coletivos metropolitano e intermunicipal, para aprimorar a
fiscalização,  de  modo  a  torná-la  mais  efetiva  e  garantir  melhores  condições  aos
usuários

Conclusão
Somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº 2.167/2014 na forma

do requerimento anexo.
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2014.
André Quintão, presidente e relator - Maria Tereza Lara - Fabiano Tolentino.

REQUERIMENTO Nº .../...
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

2.167/2014,  de  autoria  de  Junior  José  da  Silva,  requer  a  V.  Exa.,  nos  termos
regimentais, seja enviado pedido de providências ao Departamento de Estradas de
Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG -, para aprimorar a fiscalização do
transporte coletivo metropolitano e intermunicipal para torná-la mais efetiva e garantir
melhores condições aos usuários.

Sala das Reuniões, ... de ... de ...
André Quintão, presidente.
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PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.171/2014
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 2.171/2014, de autoria de Nauto Martins, sugere

alteração do Programa 177 - Minas Sem Fome - na proposta de revisão do Plano
Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015 para o exercício de 2015,
ampliando sua meta financeira.

A proposta foi apresentada por meio eletrônico no Portal da Assembleia Legislativa,
ou em audiência pública realizada no período de 4/11 a 7/11/2014, em Belo Horizonte,
com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei  nº
5.496/2014, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de
2015.

Publicada no Diário do Legislativo de 27/11/2014, vem a proposta a esta comissão
para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposta  em  análise  solicita  aumento  da  meta  financeira  do  Programa 177 -

Minas sem Fome -, com base na importância das suas ações para o fortalecimento
da agricultura familiar.

O Minas Sem Fome, executado pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão
Rural  do  Estado  de  Minas  Gerais  -  Emater-MG  -  com  apoio  das  Prefeituras
Municipais,  foi  criado  no  final  de  2003  como um  dos  projetos  estruturadores  do
governo de Minas Gerais, visando à implementação de ações que contribuíssem para
a inclusão produtiva da população rural de baixa renda, especialmente agricultores
familiares.

Historicamente,  o  Minas  sem  Fome  vem  sendo  desmobilizado  pelo  próprio
Executivo mineiro. Originalmente alocado na área de resultado “Redução da Pobreza
e Inclusão Produtiva”, manteve no PPAG 2008-2011 recursos entre R$11,5 milhões
em 2008 e R$8,6 milhões anuais em 2011. Na elaboração do PPAG 2012-2015, foi
reclassificado,  passando  a  "Programa  Associado",  iniciando  em  2012  com  um
orçamento de R$4,7 milhões, passando para R$1,1 milhão em 2014 e chegando a
2015 com proposta de alocação de R$400 mil.
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Esse  processo  de  redução  de  alocação  de  recursos  do  Estado,  mantendo  a
estrutura  orçamentária  para  recepção  de  emendas  parlamentares  estaduais  e
federais, ocorre simultaneamente ao aparecimento e consolidação de programas e
ações focados exclusivamente na agricultura familiar. Essas novas ações utilizam-se
de  conceitos  mais  elaborados  de  fomento  à  produção  com  crédito  barato  e
atendimento  de  demandas  conhecidas,  em especial  do  mercado institucional,  por
meio  de  aquisição  direta,  como  a  merenda  escolar  e  os  programas  de  doação
simultânea.  Além  disso,  buscam  a  agregação  de  valor  por  meio  da
agroindustrialização dos produtos básicos.

O programa em análise, portanto, apesar de ter como objetivo estimular a produção
de  alimentos  e  melhorar  as  condições  de  segurança  alimentar  e  nutricional  dos
beneficiários, concentra-se na venda do excedente. Sua gestão se liga, de maneira
não  muito  forte,  ao  controle  social  exercido  pelos  Conselhos  Municipais  de
Desenvolvimento Comunitário - CMDRS - ou, na falta deles, pelo Conselho Gestor do
Programa Minas sem Fome. Assim, apesar  de ser possível  identificar,  ainda hoje,
demanda para ações calcadas no modelo da subsistência e do combate à pobreza
extrema,  essas  necessidades  têm  sido  direcionadas  para  apoio  a  programas  de
transferência de renda como o Bolsa Família e Brasil sem Miséria, fazendo o Estado
a opção de atuar na organização da produção por meio de fomento às associações e
cooperativas e no apoio à comercialização com o objetivo de promover a inserção
formal da agricultura familiar nos mercados de consumo.

Entendemos, portanto, que essa nova linha de ação do Estado deve ser estimulada
e fortalecida, razão pela qual sugerimos que, na elaboração do próximo PPAG, as
ações do programa Minas sem Fome focadas na qualificação de agricultores, suas
mulheres e jovens rurais sejam realocadas nos Programas 161 - Desenvolvimento
Sustentável da Agricultura Familiar - e 025 - Cultivar, Nutrir e Educar -, que têm como
foco o desenvolvimento de competências de gestão, organização, agregação de valor
via  agroindustrialização e,  principalmente,  o planejamento  da  produção de acordo
com as demandas do mercado institucional e popular, de forma a dotar o agricultor de
capacidade de organização social e empreendedorismo.

Dessa forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma de
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requerimento  solicitando o  envio  de  ofício  à  Secretaria  de  Estado  da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento - Seapa -, para uma avaliação das ações do Programa
Minas Sem Fome na oportunidade da elaboração do PPAG 2016-2019, com vistas a
reforçar os programas de desenvolvimento sustentável da agricultura familiar.

Conclusão
Diante do exposto,  somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

2.171/2014 na forma do requerimento anexo.
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2014.
André Quintão, presidente e relator - Maria Tereza Lara - Fabiano Tolentino.

REQUERIMENTO Nº .../...
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

2.171/2014, de autoria de Nauto Martins, requer a V. Exa., nos termos regimentais,
seja enviado ofício à Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento -
Seapa -, solicitando a avaliação das ações do Programa 177 - Minas Sem Fome -,
focadas na qualificação de agricultores, suas mulheres e jovens rurais, para realocá-
las  em  programas  de  desenvolvimento  sustentável  da  agricultura  familiar,  na
elaboração do PPAG 2016-2019.

Sala das Reuniões, ... de ... de ...
André Quintão, presidente.
Justificação: O programa Minas sem Fome, apesar de ter como objetivo estimular a

produção de alimentos e melhorar as condições de segurança alimentar e nutricional
dos beneficiários, concentra-se na venda do excedente da produção como forma de
elevar a renda do agricultor familiar. Sua gestão se liga, de maneira não muito forte,
ao  controle  social  exercido  pelos  Conselhos  Municipais  de  Desenvolvimento
Comunitário - CMDRS - ou, na falta deles, pelo Conselho Gestor do Programa Minas
sem Fome. Assim, apesar de ser possível identificar, ainda hoje, demanda para ações
calcadas  no  modelo  da  subsistência  e  do  combate  à  pobreza  extrema,  essas
necessidades têm sido direcionadas para apoio de programas de transferência de
renda como o Bolsa Família e Brasil sem Miséria, fazendo o Estado a opção de atuar
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na organização da produção por meio de fomento às associações e cooperativas e no
apoio à comercialização com o objetivo de promover a inserção formal na agricultura
familiar nos mercados de consumo.

Entendemos, portanto, que essa nova linha de ação do Estado deve ser estimulada
e fortalecida, razão pela qual sugerimos que, na elaboração do próximo PPAG, as
ações do programa Minas sem Fome focadas na qualificação de agricultores, suas
mulheres e jovens rurais sejam realocadas nos Programas 161 - Desenvolvimento
Sustentável da Agricultura Familiar - e 025 - Cultivar, Nutrir e Educar -, que têm como
foco o desenvolvimento de competências de gestão, organização, agregação de valor
via  agroindustrialização e,  principalmente,  o planejamento  da  produção de acordo
com as demandas do mercado institucional e popular, de forma a dotar o agricultor de
capacidade de organização social e empreendedorismo.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.172/2014
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 2.172/2014, de autoria de Ivone Luiza Moreira

Silva, sugere alteração da Ação 1511 - Polícia Civil do Estado de Minas Gerais - na
proposta de revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015
para  o  exercício  de  2015,  de  forma  a  assegurar  a  revitalização  da  Delegacia
Especializada  de  Proteção  à  Pessoa  Idosa  e  Deficiente,  garantindo-se  estrutura
administrativa, orçamentária e de pessoal.

A proposta foi apresentada por meio eletrônico no portal da Assembleia Legislativa,
como sugestão para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 5.496/2014, que dispõe
sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de 2015.

Publicada no Diário do Legislativo de 27/11/2014, vem a proposta a esta comissão
para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A  proposição  em  epígrafe  objetiva  assegurar  a  revitalização  da  Delegacia

Especializada  de  Proteção  à  Pessoa  Idosa  e  Deficiente,  garantindo-se  estrutura
administrativa, orçamentária e de pessoal. Dados de 2010 do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística - IBGE - indicavam que cerca de 45,6 milhões de pessoas se
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autodeclaravam  portadoras  de  alguma  deficiência.  Esse  número  corresponde  a
23,9% da população brasileira. Além disso, 20,5 milhões de pessoas possuíam mais
de  60  anos  de  idade.  (Disponível  em:  <http://7a12.ibge.gov.br/vamos-conhecer-o-
brasil/nosso-povo/caracteristicas-da-populacao>. Acesso em: 28 nov. 2014).

A Delegacia  Especializada  de  Proteção  à  Pessoa  Idosa  e  Deficiente  de  Minas
Gerais, criada em 1997, representou uma grande e pioneira conquista por parte do
público-alvo dessa unidade especializada da Polícia Civil. Seu funcionamento objetiva
garantir  um  equipamento  policial  específico  onde  a  violência  contra  o  idoso  e  a
pessoa  com  deficiência  pode  ser  denunciada.  Em  reunião  para  discussão  da
proposta,  a Secretaria de Planejamento e Gestão repassou informação da Polícia
Civil  segundo  a  qual  a  reforma  da  delegacia  em  apreço  já  está  em  via  de  ser
realizada, inclusive com a previsão de realização, em dezembro de 2014, de licitação
na modalidade pregão eletrônico, com essa finalidade.

De toda forma, sendo justa e necessária a demanda, opinamos pelo acolhimento da
proposição na forma de requerimento para envio de ofício à Chefia da Polícia Civil,
solicitando providências para a reforma da Delegacia Especializada de Proteção à
Pessoa Idosa e Deficiente, garantindo-se estrutura administrativa, orçamentária e de
pessoal,  para  maior  agilidade  na  instauração  e  investigação  dos  inquéritos  de
violência praticada contra o idoso e a pessoa com deficiência.

Conclusão
Diante do exposto,  somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

2.172/2014 na forma do requerimento anexo.
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2014.
André Quintão, presidente e relator - Maria Tereza Lara - Fabiano Tolentino.

REQUERIMENTO Nº .../...
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

2.172/2014, de Ivone Luiza Moreira Silva, requer a V. Exa., nos termos regimentais,
seja enviado ofício à Chefia da Polícia Civil, solicitando providências para a reforma
da Delegacia Especializada de Proteção à Pessoa Idosa e Deficiente, garantindo-se
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estrutura  administrativa,  orçamentária  e  de  pessoal,  para  maior  agilidade  na
instauração e investigação dos inquéritos de violência praticada contra o idoso e a
pessoa com deficiência.

Sala das Reuniões, ... de ... de ....
André Quintão, presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.173/2014
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 2.173/2014, de Ivone Luíza Moreira Silva, do

Conselho Estadual do Idoso de Belo Horizonte, sugere alteração do Programa 11 -
Assistência Social e Direitos Humanos -, da proposta de revisão do Plano Plurianual
de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015 para o exercício 2015, para promover os
direitos humanos e oferecer alimentação adequada à pessoa idosa institucionalizada.

A proposta foi apresentada por meio eletrônico no Portal da Assembleia Legislativa,
como sugestão para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 5.496/2014, que dispõe
sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de 2015.

Publicada no Diário do Legislativo de 27/11/2014, vem a proposta a esta comissão
para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposta  em  análise  sugere  a  criação  de  um  programa  específico  para  a

promoção  do  direito  humano  à  alimentação  adequada  à  pessoa  idosa
institucionalizada.

O acolhimento institucional para idosos é parte da proteção social especial de alta
complexidade da política de assistência social e prevê atendimento a idosos com 60
anos  ou  mais,  de  ambos  os  sexos,  independentes  ou  com  diversos  graus  de
dependência. A natureza do acolhimento é provisória e, excepcionalmente, de longa
permanência quando esgotadas todas as possibilidades de autossustento e convívio
com os familiares.

Citamos  duas  normas  que  tratam  do  tópico  abordado  na  proposta  de  ação
legislativa  em  tela:  em  primeiro  lugar,  a  Lei  Federal  nº  10.741,  de  1º/10/2003  -
Estatuto do Idoso -,  estabelece,  no inciso III  do seu art.  50,  como obrigação das
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entidades  de  atendimento  ao  idoso  a  oferta  de  alimentação  suficiente.  Importa
mencionar,  ainda,  a  Resolução  nº  283,  de  26/9/2005,  da  Diretoria  Colegiada  da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa -, que aprova o regulamento técnico
que define normas de funcionamento para as instituições de longa permanência para
idosos,  de  caráter  residencial.  A mencionada resolução prevê  um  item  específico
sobre  alimentação,  segundo  o  qual  a  instituição  deve  garantir  aos  idosos  a
alimentação, respeitando os aspectos culturais locais,  oferecendo, no mínimo, seis
refeições diárias.

Sabe-se que parte importante do serviço de acolhimento institucional é realizado
em parceria do poder público com entidades sociais, por meio de convênios ou outro
instrumento jurídico que assegure o repasse de recursos financeiros para custear o
atendimento aos idosos. Em regra, os recursos repassados devem ser suficientes
para  custear  todas  as  necessidades  dos  idosos  institucionalizados,  inclusive  a
alimentação adequada. Quase sempre esse serviço é ofertado em âmbito municipal,
sendo,  pois,  de  responsabilidade  do  gestor  municipal.  O  Estado  participa  no
cofinanciamento desse serviço.

Entendemos,  assim,  necessário que o  gestor  público  estadual  responsável  pela
política de atenção ao idoso considere no cálculo para financiamento do serviço de
acolhimento  institucional  para  idosos  os  custos  relativos  a  uma  alimentação
adequada. Entendemos, ainda, necessário que o gestor estadual ofereça orientação
e  capacitação  às  entidades  de  atendimento  aos  idosos  sobre  a  temática  da
alimentação.

Dessa forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma de
requerimento  com  pedido  das  providências  sugeridas  à  Secretaria  de  Estado  de
Trabalho e Desenvolvimento Social.

Conclusão
Diante do exposto,  somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

2.173/2014 na forma do requerimento anexo.
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2014.
André Quintão, presidente e relator - Maria Tereza Lara - Fabiano Tolentino.
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REQUERIMENTO Nº .../...
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

2.173/2014, de Ivone Luíza Moreira Silva, do Conselho Estadual do Idoso de Belo
Horizonte,  requer  a V.  Exa,  nos termos regimentais,  seja encaminhado pedido de
providência à Secretaria de Estado do Trabalho e do Desenvolvimento Social para
que considere no cálculo do financiamento do serviço de acolhimento institucional
para idosos os custos relativos a uma alimentação adequada e para que ofereça
orientação e capacitação às entidades de atendimento aos idosos no Estado.

Sala das Reuniões, ... de ... de ...
André Quintão, presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.174/2014
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 2.174/2014, de autoria de Ivone Luiza Moreira

Silva, sugere alteração do Programa 162 - Desenvolvimento das Políticas de Direitos
Humanos -  na proposta de revisão do Plano Plurianual  de Ação Governamental -
PPAG - 2012-2015 para o exercício de 2015, com vistas a promover campanhas de
conscientização e combate à violência contra a pessoa idosa.

A proposta foi apresentada por meio eletrônico no Portal da Assembleia Legislativa,
como sugestão para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 5.496/2014, que dispõe
sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de 2015.

Publicada no Diário do Legislativo de 27/11/2014, vem a proposta a esta comissão
para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposta em epígrafe pretende ampliar, em todos os meios de comunicação, a

realização de campanhas de conscientização e combate à violência contra a pessoa
idosa.

A Constituição da República preceitua que a família, a sociedade e o Estado têm o
dever de amparar as pessoas idosas, assegurando a sua participação na comunidade
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e  defendendo  sua  dignidade  e  bem-estar,  disposição  replicada  no  art.  225  da
Constituição Mineira.

Por sua vez, o Estatuto do Idoso - Lei Federal nº 10.741, de 2003 - tem a finalidade
de regular os direitos garantidos às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos.
Ao tratar detidamente do tema, a norma busca assegurar ao idoso a preservação de
sua  saúde  física  e  mental,  bem  como  seu  aperfeiçoamento  moral,  intelectual,
espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade. Estabelece, em seu art. 3º,
“ser obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar
ao  idoso,  com  absoluta  prioridade,  a  efetivação  do  direito  à  vida,  à  saúde,  à
alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à
liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária”.

De acordo com o Índice de Condições de Vida do Idoso - ICVI-MG -, elaborado pelo
Observatório Mineiro da Pessoa Idosa e lançado em 26/11/2014 na ALMG, “em Minas
Gerais vivem 2,3 milhões de pessoas com mais de 60 anos de idade, número que
corresponde  a  11,8%  da  população  do  Estado”.  O  ICVI  apontou  ainda  que  “os
mineiros com mais de 60 anos vivem em melhores condições nas regiões Central,
Sul, Triângulo e Zona da Mata. Por outro lado, as piores condições de vida desse
segmento populacional são registradas nas regiões Norte e Jequitinhonha/Mucuri”.
(Disponível em: <http://www.almg.gov.br>. Acesso em: 27 nov. 2014).

Essa realidade exige a implementação de políticas públicas capazes de assegurar a
efetivação de benefícios, serviços, programas e projetos relacionados à promoção
dos  direitos  fundamentais  dos  idosos,  notadamente  quando se tem em vista  que
significativa  parcela  desse  segmento  encontra-se  em  situação  de  abandono  ou
sofrendo maus-tratos, muitas vezes praticados por pessoas da própria família. Aliás,
cumpre  ressaltar  que  “as  violências  contra  idosos  se  manifestam  de  forma:  (a)
estrutural,  aquela  que  ocorre  pela  desigualdade  social  e  é  naturalizada  nas
manifestações  de  pobreza,  de  miséria  e  de  discriminação;  (b)  interpessoal,  nas
formas de comunicação e de interação cotidiana e (c) institucional, na aplicação ou
omissão  na  gestão  das  políticas  sociais  pelo  Estado  e  pelas  instituições  de
assistência, maneira privilegiada de reprodução das relações assimétricas de poder,
de domínio, de menosprezo e de discriminação”. (Violência contra idosos: o avesso
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do respeito à experiência e à sabedoria.  Brasília:  Secretaria Especial  dos Direitos
Humanos, 2ª edição, 2005).

Nesse  sentido,  entendemos  que  a  realização  de  campanhas  destinadas  a
conscientizar  a  população  sobre  os  direitos  da  pessoa  idosa,  incluindo-se  a
importância de efetivarem-se medidas voltadas para o combate à violência praticada
contra esse segmento da população, é relevante e oportuna.

Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento da proposta em análise na forma de
requerimento solicitando encaminhamento de ofício com pedido de providências  à
Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e  Desenvolvimento  Social,  solicitando  a
intensificação das ações de conscientização e combate à violência contra a pessoa
idosa no Estado, especialmente por meio da promoção de campanhas publicitárias.

Conclusão
Diante do exposto,  somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

2.174/2014 na forma do requerimento anexo.
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2014.
André Quintão, presidente e relator - Maria Tereza Lara - Fabiano Tolentino.

REQUERIMENTO Nº .../...
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

2.174/2014, apresentada por Ivone Luiza Moreira Silva, requer a V. Exa., nos termos
regimentais, seja enviado pedido de providências à Secretaria de Estado de Trabalho
e  Desenvolvimento  Social,  para  que  sejam  intensificadas  as  ações  de
conscientização  e  combate  à  violência  contra  a  pessoa  idosa  em  Minas  Gerais,
especialmente  por  meio  da  promoção  de  campanhas  publicitárias,  a  exemplo  da
campanha Rompendo o Silêncio, já implementada no Estado com o mesmo objetivo.

Sala das Reuniões, ... de ... de ...
André Quintão, presidente.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.096/2014
Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência

Relatório
De autoria do deputado Fred Costa, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo
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instituir a Semana Estadual de Conscientização e Defesa da Promoção da Educação
Inclusiva aos Alunos com Necessidades Educacionais Especiais e foi distribuído às
Comissões de Constituição e Justiça, de Educação, Ciência e Tecnologia e de Defesa
dos Direitos da Pessoa com Deficiência.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo em  10/4/2014,  o  projeto  foi  examinado
preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  que  concluiu  pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do Substitutivo nº 1,
que apresentou, e pela Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, que opinou
pela sua aprovação na forma do Substitutivo nº 2.

Vem agora a proposição a esta comissão para receber parecer quanto ao mérito,
nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, XIV, do Regimento Interno.

Fundamentação
O  projeto  de  lei  em  análise  pretende  instituir  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.

O  objetivo  da  proposição  é  defender  os  direitos  dos  alunos  com  deficiência,
incluindo  aqueles  que  requerem  maior  apoio  pedagógico,  e  contribuir  para  a
disseminação, a consolidação e a efetivação da educação inclusiva a fim de combater
a discriminação.

A Constituição Federal  e a Lei  Federal  nº  9.394,  de 20/12/1996,  que institui  as
diretrizes e bases da educação nacional, asseguram às pessoas com deficiência o
direito  ao  atendimento  educacional  especializado  gratuito,  a  ser  ofertado
preferencialmente  na  rede  regular  de  ensino.  A  efetivação  dessa  garantia  é
fundamental para o desenvolvimento e a inclusão social dos alunos com deficiência,
porém ainda são muito frequentes as situações em que o seu acesso à educação é
dificultado  ou  mesmo  negado  devido  à  discriminação  ou  falta  de  recursos
apropriados.

Dessa  maneira,  a  instituição  de  uma  data  comemorativa  pode  contribuir  para
esclarecer e sensibilizar a sociedade acerca da importância de garantir às pessoas
com deficiência o direito à educação, além de combater o preconceito e promover a
sua dignidade.
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Deve-se lembrar que, além das pessoas com deficiência, a expressão "alunos com
necessidades educacionais especiais" abrange um amplo grupo de educandos que
demandam recursos que não são ofertados comumente na educação escolar. A Lei
Federal  nº  9.394,  de  1996,  já  citada,  menciona  atualmente  os  educandos  com
deficiência,  transtornos  globais  do  desenvolvimento  e  altas  habilidades  ou
superdotação em lugar de se referir aos educandos com necessidades especiais. No
entanto, consideramos positivo o uso da terminologia constante da proposição, uma
vez que todos os alunos que necessitem de recursos,  adaptações ou tecnologias
apropriados  para  a  sua  aprendizagem  e inclusão  no  ambiente  escolar  podem se
beneficiar com a instituição da data comemorativa.

A proposta original determina também a inclusão da data no calendário de eventos
do  Estado  e  autoriza  o  Poder  Executivo  a  realizar  eventos  e  campanhas  de
esclarecimento à população relativas ao assunto.

Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça observou impropriedades
nesses  dispositivos,  por  verificar  que  não  existe  o  calendário  oficial  de  datas
comemorativas no  Estado conforme mencionado no parágrafo  único  do art.  1º.  A
comissão também considerou que não há necessidade de autorização para o Poder
Executivo realizar as atividades previstas no projeto. Em vista disso, a Comissão de
Constituição e Justiça apresentou o Substitutivo nº 1, com a finalidade de corrigir as
imprecisões técnicas observadas e adequar a matéria à técnica legislativa.

A Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia apresentou o Substitutivo nº 2, que
contém  as  mudanças  propostas  pela  comissão  anterior  e  incorpora  mais  duas
alterações.  A primeira  diz  respeito  à  substituição  do  termo  "conscientização"  por
"sensibilização",  considerado  mais  adequado  à  finalidade  do  projeto,  que  busca
prioritariamente uma mudança de atitude em relação às pessoas com deficiência. A
segunda  sugestão  trata  de  alteração  na  data  da  comemoração,  que  passaria  a
ocorrer  na  semana  em  que  se  comemora  o  “Dia  Nacional  de  Luta  da  Pessoa
Portadora de Deficiência” - 21 de setembro -, instituído pela Lei Federal nº 11.133, de
14/7/2005.

Observamos que a data originalmente proposta - segunda semana do mês de junho
- foi definida com base na data de realização da Conferência Mundial de Educação



458
____________________________________________________________________________

Especial, ocorrida de 7 a 10 de junho de 1994. Nessa conferência foi apresentada a
Declaração de Salamanca, da qual o Brasil é signatário.  Trata-se de um dos mais
importantes  documentos  que  visam  a  inclusão  social  da  pessoa  com  deficiência,
contendo os princípios, política e diretrizes da prática da educação especial.

Além disso, a sua realização de forma concomitante à semana em que incide o Dia
Nacional de Luta da Pessoa Portadora de Deficiência, data em torno da qual  são
realizados  variados  eventos  em  defesa  desse  público,  pode  fazer  com  que  as
questões  referentes  à  educação  especial  não  recebam  a  devida  visibilidade.
Julgamos  pertinente,  portanto,  manter  a  proposta  de  realização  da  data
comemorativa em análise na segunda semana do mês de junho.

Por essas razões, apresentamos a Emenda nº 1 ao Substitutivo nº 2 ao final deste
parecer.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 5.096/2014, na

forma do Substitutivo nº 2, da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, com a
Emenda nº 1, a seguir redigida.

EMENDA Nº 1
Substitua-se,  no  caput do  art.  1º  do  Substitutivo  nº  2,  a  expressão  “na  quarta

semana  do  mês  de  setembro”  pela  expressão  “na  segunda  semana  do  mês  de
junho”.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2014.
Liza Prado, presidente e relatora - Luiz Henrique - Luzia Ferreira.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.440/2014
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do deputado Ivair Nogueira, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - Apae - de Água
Boa, com sede no Município de Água Boa.

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.
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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 5.440/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - Apae - de Água Boa, com sede no
Município de Água Boa.

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. 21 veda a
remuneração de seus dirigentes; e o parágrafo único do art. 56 determina que, na
hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio  remanescente  reverterá  a  entidade
congênere.

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

Projeto de Lei nº 5.440/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2014.
Sebastião  Costa,  presidente  -  Luiz  Henrique,  relator  -  Dalmo  Ribeiro  Silva  -

Sargento Rodrigues.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.637/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei  em tela visa declarar de
utilidade pública a Casa de Aprendizagem Doméstica de Jequitinhonha, com sede no
Município de Jequitinhonha.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  28/11/2014 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 5.637/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Casa  de  Aprendizagem  Doméstica  de  Jequitinhonha,  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  art.  25  veda  a
remuneração de seus diretores, conselheiros, associados, instituidores, benfeitores
ou  equivalentes;  e  o  art.  35  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 5.637/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2014.
Sebastião  Costa,  presidente  e  relator  -  Dalmo  Ribeiro  Silva  -  Luiz  Henrique  -

Sargento Rodrigues.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.645/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Bonifácio Mourão, o projeto de lei em epígrafe visa declarar
de  utilidade  pública  a  Sociedade  do  Serro  Pró-Raízes  -  Sentinela  e  Cidadania  -
Serraízes, com sede no Município do Serro.
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A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  4/12/2014  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 5.645/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Sociedade do Serro Pró-Raízes - Sentinela e Cidadania - Serraízes, com sede no
Município do Serro.

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.  13  veda  a
remuneração  de  seus  dirigentes;  e  o  art.  38  determina  que,  na  hipótese  de  sua
dissolução, o patrimônio remanescente reverterá a entidade congênere do Município
do Serro, com atividades de apoio à comunidade local.

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

Projeto de Lei nº 5.645/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2014.
Sebastião Costa, presidente e relator - Dalmo Ribeiro Silva - Sargento Rodrigues -

Luiz Henrique.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.646/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Bonifácio Mourão, o projeto de lei em epígrafe visa declarar
de utilidade pública a Academia Serrana de Letras - Asel -, com sede no Município do
Serro.
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A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  4/12/2014  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 5.646/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Academia Serrana de Letras - Asel -, com sede no Município do Serro.
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.  47  veda  a
remuneração de seus diretores; e o parágrafo único do art. 61 determina que, na
hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio  remanescente  reverterá  a  entidade
congênere com sede no Município do Serro.

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

Projeto de Lei nº 5.646/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2014.
Sebastião Costa, presidente e relator - Dalmo Ribeiro Silva - Sargento Rodrigues -

Luiz Henrique.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.651/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Bonifácio Mourão, o projeto de lei em epígrafe visa declarar
de utilidade pública a Associação dos Seguidores e Amigos do Bem - ASA-B -, com
sede no Município do Serro.
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A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  4/12/2014  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 5.651/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Seguidores e Amigos do Bem - ASA-B -, com sede no Município do
Serro.

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 e associados; e o art. 31 determina que,
na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio  remanescente  reverterá  a  entidade
congênere, devidamente registrada e reconhecida como de utilidade pública.

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

Projeto de Lei nº 5.651/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2014.
Sebastião Costa, presidente e relator - Dalmo Ribeiro Silva - Sargento Rodrigues -

Luiz Henrique.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.436/2012

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Délio Malheiros, o Projeto de Lei nº 3.436/2012 “altera a Lei
nº 15.979, de 13 de janeiro de 2006, que cria a Estação Ecológica do Cercadinho e
dá outras providências”.
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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”, nos
termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.

O Projeto de Lei nº 1.760/2011 foi retirado mediante requerimento do seu autor,
deputado Alencar da Silveira Jr., publicado no Diário do Legislativo de 16/5/2014.

A proposição em epígrafe foi, então, anexada ao Projeto de Lei nº 3.435/2012, que
“acrescenta dispositivo à Lei nº 18.042, de 13 de janeiro de 2009, que desafetou área
da Estação Ecológica do Cercadinho”, por guardarem semelhança.

O Projeto de Lei nº 3.435/2012 também foi retirado por força de requerimento do
seu  autor,  deputado  Adalclever  Lopes,  publicado  no  Diário  do  Legislativo de
27/11/2014.

Vem, portanto, o Projeto de Lei nº 3.436/2012 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.

Fundamentação
A proposição em exame pretende alterar a Lei nº 15.979,  de 2006, que criou a

Estação Ecológica do Cercadinho, notadamente para acrescentar artigo a esta, com o
seguinte teor: “Fica autorizada a utilização de área da estação ecológica de que trata
esta  lei  para  a  execução  de  obras  de  infraestrutura  de  interligação  e  acesso  da
Rodovia BR-356 à Rodovia MG-030, observados a utilidade pública e o interesse
social, mediante prévia aprovação do órgão responsável por sua administração, sem
prejuízo da necessidade de elaboração de estudos de impacto ambiental e outras
exigências legais”.

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. Significa isso, conforme os §§ 1º a 4º do mesmo artigo, que à União
compete editar as normas gerais sobre a matéria, cabendo aos estados suplementar
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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
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”.

Observamos, porém, que a proposição examinada apresenta conteúdo e propósitos
similares aos da Lei nº 18.042, de 13 de janeiro de 2009, que acrescentou à Lei nº
15.979, entre outras disposições, o seguinte art. 4º-A:

"Art.  4º-A  -  Fica  autorizada  a  utilização  da  área  da  Estação  Ecológica  do
Cercadinho,  delimitada  pela  poligonal  de  vértices  1  a  19,  19B  e  20  a  33  e
coordenadas e lados descritos no Anexo II desta Lei, com perímetro de 2.416,8473m
(dois  mil  quatrocentos  e  dezesseis  vírgula  oito  mil  quatrocentos  e  setenta  e  três
metros) e com área de 125.423,6975m² (cento e vinte e cinco mil quatrocentos e vinte
e  três  vírgula  seis  mil  novecentos  e  setenta  e  cinco  metros  quadrados),  para  a
execução de  obras de  infraestrutura  de  interligação entre  a  Rodovia  BR-356  e  a
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Rodovia MG-030 e de acesso a essas rodovias, mediante prévia aprovação do órgão
responsável pela administração da Estação Ecológica, sem prejuízo da necessidade
de  licenciamento  ambiental  e  de  outras  exigências  legais  e  observados  os  pré-
requisitos de utilidade pública e interesse social.

§ 1º -  As obras de infraestrutura de que trata o  caput serão acompanhadas da
recuperação da cobertura vegetal da área compreendida entre o limite do leito da
antiga ferrovia de acesso à Mina de Águas Claras e os pés dos taludes externos da
pista  da  Rodovia  BR-356,  no  sentido  Belo  Horizonte  -  Rio  de  Janeiro,  e  de
implantação de iluminação pública no perímetro definido no Anexo II.

§ 2º - A concessão da licença de operação da alça viária a que se refere o caput e
de seus acessos fica condicionada ao plantio da cobertura vegetal para recuperação
ambiental da área e à implantação da iluminação pública a que se refere o § 1º.

§ 3º - A recuperação da cobertura vegetal da área a que se refere o § 1º se fará
com o plantio de espécimes de porte arbóreo, com densidade mínima de dez mudas
a cada 100m² (cem metros quadrados).

§ 4º - Fica vedada, na área autorizada para construção das pistas de tráfego da
alça viária a que se refere o  caput e de seus acessos, qualquer outra construção,
inclusive estruturas de apoio ao tráfego, tais como postos policiais fixos ou postos de
gasolina, restaurantes, lanchonetes, lojas de conveniência e outras.”.

Entendemos, ademais,  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.  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.

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

do Projeto de Lei nº 3.436/2012.
Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2014.
Sebastião Costa, presidente e relator - Dalmo Ribeiro Silva - Sargento Rodrigues -

Luiz Henrique.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.436/2012
Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Relatório
De autoria do deputado Délio Malheiros, o Projeto de Lei nº 3.436/2012 “altera a Lei

nº 15.979, de 13 de janeiro de 2006, que cria a Estação Ecológica do Cercadinho e
dá outras providências”.

O projeto foi apreciado pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por
sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Cabe agora a esta comissão o exame de mérito, nos termos do art. 102, VIII, c/c o
art. 188, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em exame pretende alterar a Lei nº 15.979,  de 2006, que criou a

Estação Ecológica do Cercadinho,  para acrescentar  artigo a esta,  com o seguinte
teor: “Fica autorizada a utilização de área da estação ecológica de que trata esta lei
para a execução de obras de infraestrutura de interligação e acesso da Rodovia BR-
356 à Rodovia MG-030, observados a utilidade pública e o interesse social, mediante
prévia  aprovação  do  órgão  responsável  por  sua  administração,  sem  prejuízo  da
necessidade de elaboração de estudos de impacto ambiental  e  outras  exigências
legais”.

Conforme  observou  a  douta  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  a  matéria  se
insere no âmbito da competência legislativa estadual e, de acordo com o inciso III do
§ 1º do art. 225 da Constituição da República e o § 7º do art. 22 da Lei Federal nº
9.985, de 2000, que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da
Natureza  -  Snuc  -,  a  desafetação  ou  a  redução  dos  limites  de  uma unidade  de
conservação só pode ser feita mediante lei específica, com a necessária identificação
da área no ato legislativo.

Apresentamos, então, ao final deste parecer, substitutivo à proposição examinada,
para  fornecer  a  nova  descrição  da  área  da  Estação  Ecológica  do  Cercadinho,
excluídas as  áreas que se pretende desafetar.  Registramos,  não obstante,  que a
parte  mais  sensível  da  área  desafetada  deverá  ser  considerada  como  área  não
edificante, para fins de assegurar a sua preservação ambiental.
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Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.436/2012, no

1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.
SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera a área da Estação Ecológica do Cercadinho, criada pela Lei nº 15.979, de 13
de janeiro de 2006, e dá outra providência.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Os limites e confrontações da Estação Ecológica do Cercadinho, criada

pela  Lei  nº  15.979,  de  13  de  janeiro  de  2006,  passam  a  ser  os  constantes  no
memorial descritivo apresentado no Anexo I desta lei.

Parágrafo único - A Estação Ecológica do Cercadinho passa a ter uma área total de
167,896ha (cento e sessenta e sete vírgula oitocentos e noventa e seis hectares).

Art. 2º - Fica declarada como não edificante a área delimitada pelas coordenadas
descritas no Anexo II desta lei, com perímetro de 692,7m (seiscentos e noventa e dois
vírgula sete metros) e com área de 2,856ha (dois vírgula oitocentos e cinquenta e
seis hectares), sem prejuízo do cômputo dessa área para fins de utilização do seu
potencial construtivo nas áreas adjacentes desafetadas por esta lei.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO I

(a que se refere o art. 1º da Lei nº , de de de )
MEMORIAL DESCRITIVO

Memorial descritivo elaborado com as seguintes características:
Todas  as  coordenadas  aqui  descritas  estão  georreferenciadas  ao  Sistema

Geodésico Brasileiro e encontram-se representadas no Sistema UTM, referenciadas
ao Meridiano Central nº 45 WGr, tendo como o Datum o SAD69. Todos os azimutes e
distâncias, áreas e perímetros foram calculados no plano de projeção UTM.

Inicia-se  a  descrição  deste  memorial  partindo  do  ponto  1  de  coordenadas
N=7.789.267,00m  e  E=609.301,00.  Do  ponto  1,  segue-se  com  o  azimute  de
155°13'29,44''e,  com  a  distância  de  71,589  metros,  encontra-se  o  ponto  2,  de
coordenadas  N=7.790.202,00m  e  E=609.331,00m.  Do  ponto  2,  segue-se  com  o
azimute de 74°34'40,21''e, com a distância de 30,083 metros, encontra-se o ponto 3,
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de coordenadas N=7.789.210,00m e E=609.360,00m. Do ponto 3, segue-se com o
azimute de 62°35'32,82''e, com a distância de 121,655 metros, encontra-se o ponto 4,
de coordenadas N=7.789.266,00m e E=609.468,00m. Do ponto 4, segue-se com o
azimute de 69º38’04,7” e, com a distância de 140,801 metros, encontra-se o ponto 5,
de coordenadas N=7.789.315,00m e E=609.600,00m. Do ponto 5, segue-se com o
azimute de 56º53’44,33" e, com a distância de 298,444 metros, encontra-se o ponto
6, de coordenadas N=7.789.478,00m e E=609.850,00m. Do ponto 6, segue-se com o
azimute de 16º52’49,24" e, com a distância de 151,529 metros, encontra-se o ponto
7, de coordenadas N=7.789.623,00m e E=609.894,00m. Do ponto 7, segue-se com o
azimute de 70º42’35,57" e, com a distância de 42,379 metros, encontra-se o ponto 8,
de coordenadas N=7.789.637,00m e E=609.934,00m. Do ponto 8, segue-se com o
azimute de 354º23’37,82" e, com a distância de 163,783 metros, encontra-se o ponto
9, de coordenadas N=7.789.800,00m e E=609.918,00m Do ponto 9, segue-se com o
azimute de 13º51’17,5" e, com a distância de 229,682 metros, encontra-se o ponto
10, de coordenadas N=7.790.023,00m e E=609.973,00. Do ponto 10, segue-se com o
azimute de 264º55’26,96" e, com a distância de 46,473 metros, encontra-se o ponto
11, de coordenadas N=7.790.018,888m e E=609.926,709m. Do ponto 11, segue-se
com o azimute de 238º14’50,40" e, com a distância de 16,135 metros, encontra-se o
ponto  12,  de  coordenadas  N=7.790.010,397m  e  E=609.912,989m.  Do  ponto  12,
segue-se  com o  azimute  de  260º46’22,70"  e,  com a  distância  de  15,476 metros,
encontra-se o ponto 13, de coordenadas N=7.790.007,915m e E=609.897,713m. Do
ponto 13, segue-se com o azimute de 270º01’24,54" e, com a distância de 14,882
metros,  encontra-se  o  ponto  14,  de  coordenadas  N=7.790.007,922m  e
E=609.882,831m. Do ponto 14,  segue-se com o azimute de 282º28’49"  e,  com a
distância  de  36,997  metros,  encontra-se  o  ponto  15,  de  coordenadas
N=7.790.015,917m e E=609.846,708m. Do ponto 15,  segue-se com o azimute de
221º56’44,6"  e,  com  a  distância  de  50,035  metros,  encontra-se  o  ponto  16,  de
coordenadas N=7.789.978,702m e E=609.813,264m. Do ponto 16, segue-se com o
azimute de 296º20’10,20” e, com a distância de 21,976 metros, encontra-se o ponto
17, de coordenadas N=7.789.988,451m e E=609.793,569m. Do ponto 17, segue-se
com o azimute de 220º45’31,53” e, com a distância de 155,202 metros, encontra-se o
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ponto  18,  de  coordenadas  N=7.789.870,891m  e  E=609.629,242m.  Do  ponto  18,
segue-se  com o  azimute  de  311º38’27,81"  e,  com a  distância  de  83,069  metros,
encontra-se o ponto 19, de coordenadas N=7.789.926,087m e E=609.630,162m. Do
ponto  19,  segue-se  com o  azimute  de  43º55’12,8''e,  com a  distância  de  156,525
metros,  encontra-se  o  ponto  20,  de  coordenadas  N=7.790.038,834m  e
E=609.738,737m. Do ponto 20, segue-se com o azimute de 40º57’47,59" e, com a
distância de 42,00 metros, encontra-se o ponto 21, de coordenadas N=7.790.070,550
e E=609.766,271m. Do ponto 21, segue-se com o azimute de 40º43’31,35" e, com a
distância  de  106,189  metros,  encontra-se  o  ponto  22,  de  coordenadas
N=7.790.151,024m e E=609.835,552m. Do ponto 22,  segue-se com o azimute de
35º53’37,44"  e,  com  a  distância  de  189,514  metros,  encontra-se  o  ponto  23,  de
coordenadas N=7.790.304,551m e E=609.946,661m. Do ponto 23, segue-se com o
azimute de 26º13’49,48" e, com a distância de 189,514 metros, encontra-se o ponto
24, de coordenadas N=7.790.474,549m e E=610.030,423m. Do ponto 24, segue-se
com o azimute de 19º09’03,89” e, com a distância de 25,453 metros, encontra-se o
ponto  25,  de  coordenadas  N=7.790.498,593m  e  E=610.038,773m.  Do  ponto  25,
segue-se  com  o  azimute  de  14º39’21,32"  e,  com  a  distância  de  25,453  metros,
encontra-se o ponto 26, de coordenadas N=7.790.523,218m e E=610.045,213m. Do
ponto 26,  segue-se com o azimute de 12º24’29,53" e, com a distância de 60,908
metros,  encontra-se  o  ponto  27,  de  coordenadas  N=7.790.582,703m  e
E=610.058,301m. Do ponto 27, segue-se com o azimute de 102º24’29,54" e, com a
distância  de  19,751  metros,  encontra-se  o  ponto  28,  de  coordenadas
N=7.790.578,459m e E=610.077,591m. Do ponto 28,  segue-se com o azimute de
6º50’00,12''e,  com  a  distância  de  41,198  metros,  encontra-se  o  ponto  29,  de
coordenadas N=7.790.619,364m e E=610.082,492m. Do ponto 29, segue-se com o
azimute de 16º55’59,60''e, com a distância de 41,239 metros, encontra-se o ponto 30,
de coordenadas N=7.790.658,815m e E=610.094,503m. Do ponto 30, segue-se com
o azimute de 26º01’14,67" e, com a distância de 19,132 metros, encontra-se o ponto
31, de coordenadas N=7.790.676,008m e E=610,102,897m. Do ponto 31, segue-se
com o azimute de 285º17’33,23" e, com a distância de 80,118 metros, encontra-se o
ponto  32,  de  coordenadas  N=7.790.697,139m  e  E=610.025,616m.  Do  ponto  32,
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segue-se com o azimute de 300º39’13,10" e, com a distância de 102,074 metros,
encontra-se o ponto 33, de coordenadas N=7.790.749,181m e E=609.937,805m. Do
ponto 33, segue-se com o azimute de 254º38’24,23" e, com a distância de 36,078
metros,  encontra-se  o  ponto  34,  de  coordenadas  N=7.790.739,624m  e
E=609.903,016m. Do ponto 34, segue-se com o azimute de 245º16’33,67" e, com a
distância  de  36,048  metros,  encontra-se  o  ponto  35,  de  coordenadas
N=7.790.724,547m e E=609.870,272m. Do ponto 35,  segue-se com o azimute de
288º25’27,1"  e,  com  a  distância  de  21,576  metros,  encontra-se  o  ponto  36,  de
coordenadas N=7.790.731,367m e E=609.849,801m. Do ponto 36, segue-se com o
azimute de 0º00’00,0" e, com a distância de 36,88 metros, encontra-se o ponto 37, de
coordenadas N=7.790.768,247m e E=609.849,801m. Do ponto 37, segue-se com o
azimute de 326º40’04,77" e, com a distância de 29,875 metros, encontra-se o ponto
38, de coordenadas N=7.790.793,207m e E=609.833,386m. Do ponto 38, segue-se
com o azimute de 356º51’01,47" e, com a distância de 48,841 metros, encontra-se o
ponto  39,  de  coordenadas  N=7.790.841,974m  e  E=609.830,702m.  Do  ponto  39,
segue-se  com  o  azimute  de  42º48’35,93"  e,  com  a  distância  de  44,111  metros,
encontra-se o ponto 40, de coordenadas N=7.790.874,334m e E=609.860,679m. Do
ponto 40,  segue-se com o azimute de 27º21’59,56" e, com a distância de 25,733
metros,  encontra-se  o  ponto  41,  de  coordenadas  N=7.790.897,187m  e
E=609.872,508m. Do ponto 41, segue-se com o azimute de 330º10’36,76" e, com a
distância  de  30,773  metros,  encontra-se  o  ponto  42,  de  coordenadas
N=7.790.923,885m e E=609.857,203m. Do ponto 42,  segue-se com o azimute de
340º00’13,65"  e,  com  a  distância  de  23,984  metros,  encontra-se  o  ponto  43,  de
coordenadas N=7.790.946,422m e E=609.849,002m. Do ponto 43, segue-se com o
azimute de 31º20’32,83" e, com a distância de 37,916 metros, encontra-se o ponto
44, de coordenadas N=7.790.978,805m e E=609.868,724m. Do ponto 44, segue-se
com o azimute de 313º51’18,34" e, com a distância de 54,919 metros, encontra-se o
ponto  45,  de  coordenadas  N=7.791.016,855m  e  E=609.829,122m.  Do  ponto  45,
segue-se  com  o  azimute  de  25º54’19,2"  e,  com  a  distância  de  48,904  metros,
encontra-se o ponto 46, de coordenadas N=7.791.060,845m e E=609.850,487m. Do
ponto 46, segue-se com o azimute de 305º26’34,44" e, com a distância de 95,112
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metros, encontra-se o ponto 47, de coordenadas N=7.791.116,00m e E=609.773,00m.
Do ponto 47, segue-se com o azimute de 302º56’42,15" e, com a distância de 213,30
metros,  encontra-se  o  ponto  48,  de  coordenadas  N=7.791.232,00m  e
E=609.594,00m. Do ponto 48, segue-se com o azimute de 315º15’08,64" e, com a
distância  de  321,03  metros,  encontra-se  o  ponto  49,  de  coordenadas
N=7.791.460,00m  e  E=609.368,00m.  Do  ponto  49,  segue-se  com  o  azimute  de
266º34’23,54" e,  com a distância de 334,598 metros,  encontra-se o ponto  50,  de
coordenadas  N=7.791.440,00m  e  E=609.034,00m.  Do  ponto  50,  segue-se  com  o
azimute de 234º48’40,53" e, com a distância de 95,441 metros, encontra-se o ponto
51, de coordenadas N=7.791.385,00m e E=608.956,00m. Do ponto 51, segue-se com
o azimute de 103º31’23,37" e, com a distância de 81,253 metros, encontra-se o ponto
52, de coordenadas N=7.791.366,00m e E=609.035,00m. Do ponto 52, segue-se com
o azimute de 166º10’40,60" e,  com a distância de 129,757 metros,  encontra-se o
ponto 53, de coordenadas N=7.791.240,00m e E=609.066,00m. Do ponto 53, segue-
se com o azimute de 286º51’30,21" e, com a distância de 34,482 metros, encontra-se
o  ponto  54,  de  coordenadas  N=7.791.250,00m  e  E=609.033,00m.  Do  ponto  54,
segue-se  com  o  azimute  de  161º13’19,8"  e,  com  a  distância  de  52,811  metros,
encontra-se o  ponto  55,  de  coordenadas N=7.791.200,00m e E=609.050,00m. Do
ponto 55,  segue-se com o azimute de 241º49’17,4" e, com a distância de 31,765
metros,  encontra-se  o  ponto  56,  de  coordenadas  N=7.791.185,00m  e
E=609.022,00m.  Do  ponto  56,  segue-se  com  o  azimute  290º08’10,67"  e,  com  a
distância  de  95,859  metros,  encontra-se  o  ponto  57,  de  coordenadas
N=7.791.218,00m  e  E=608.932,00m.  Do  ponto  57,  segue-se  com  o  azimute  de
189º12’39,69" e,  com a distância de 149,933 metros,  encontra-se o ponto  58,  de
coordenadas  N=7.791.070,00m  e  E=608.908,00m.  Do  ponto  58,  segue-se  com  o
azimute de 180º00’00,0" e, com a distância de 76,00 metros, encontra-se o ponto 59,
de coordenadas N=7.790.994,00m e E=608.908,00m. Do ponto 59, segue-se com o
azimute de 175º29’09,63''e, com a distância de 211,49 metros, encontra-se o ponto
60, de coordenadas N=7.790.783,166m e E=608.924,645m. Do ponto 56, segue-se
com o azimute de 87º21’44,47" e, com a distância de 46,915 metros, encontra-se o
ponto  61,  de  coordenadas  N=7.790.785,325m  e  E=608.971,510m.  Do  ponto  61,
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segue-se  com  o  azimute  de  170º50’12,47"  e,  com  a  distância  de  61,00  metros,
encontra-se o ponto 62, de coordenadas N=7.790.725,104m e E=608.981,224m. Do
ponto 62, segue-se com o azimute de 167º43’18,47" e, com a distância de 50,983
metros,  encontra-se  o  ponto  63,  de  coordenadas  N=7.790.675,287m  e
E=608.992,066m. Do ponto 63, segue-se com o azimute de 167º43’18,47" e, com a
distância  de  50,983  metros,  encontra-se  o  ponto  64,  de  coordenadas
N=7.790.625,47m  e  E=609.002,908m.  Do  ponto  64,  segue-se  com  o  azimute  de
164º37’48,47"  e,  com  a  distância  de  33,066  metros,  encontra-se  o  ponto  65,  de
coordenadas N=7.790.593,587m e E=609.011,672m. Do ponto 65, segue-se com o
azimute de 198º48’14,47" e, com a distância de 33,108 metros, encontra-se o ponto
66,  de coordenadas N=7.790.562,246m e E=609.001,00m. Do ponto 66, segue-se
com o azimute de 195º03’36,47" e, com a distância de 28,735 metros, encontra-se o
ponto  67,  de  coordenadas  N=7.790.534,498m  e  E=608.993,534m.  Do  ponto  67,
segue-se  com o  azimute  de  185º01’49,47"  e,  com a  distância  de  32,473 metros,
encontra-se o ponto 68, de coordenadas N=7.790.502,15m e E=608.990,686m. Do
ponto 68, segue-se com o azimute de 184º05’37,47" e, com a distância de 34,493
metros,  encontra-se  o  ponto  69,  de  coordenadas  N=7.790.467,745m  e
E=608.988,224m. Do ponto 69, segue-se com o azimute de 170º20’59,47" e, com a
distância  de  37,533  metros,  encontra-se  o  ponto  70,  de  coordenadas
N=7.790.430,743m e E=608.994,516m. Do ponto 70,  segue-se com o azimute de
190º19’20,47"  e,  com  a  distância  de  44,544  metros,  encontra-se  o  ponto  71,  de
coordenadas N=7.790.386,920m e E=608.986,534m. Do ponto 71, segue-se com o
azimute de 192º04’19,47" e, com a distância de 42,723 metros, encontra-se o ponto
72, de coordenadas N=7.790.345,142m e E=608.977,599m. Do ponto 72, segue-se
com o azimute de 187º03’50,53" e, com a distância de 40,311 metros, encontra-se o
ponto  73,  de  coordenadas  N=7.790.305,136m  e  E=608.972,641m.  Do  ponto  73,
segue-se  com o  azimute  de  193º01’51,28"  e,  com a  distância  de  44,147 metros,
encontra-se o ponto 74, de coordenadas N=7.790.262,126m e E=608.962,687m. Do
ponto 74, segue-se com o azimute de 203º08’15,39" e, com a distância de 30,463
metros,  encontra-se  o  ponto  75,  de  coordenadas  N=7.790.234,113m  e
E=608.950,717m. Do ponto 75, segue-se com o azimute de 247º33’31,98" e, com a
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distância  de  36,77  metros,  encontra-se  o  ponto  76,  de  coordenadas
N=7.790.220,077m e E=608.916,732m. Do ponto 76,  segue-se com o azimute de
242º06’53,72"  e,  com  a  distância  de  40,706  metros,  encontra-se  o  ponto  77,  de
coordenadas N=7.790.201,038m e E=608.880,752m. Do ponto 77, segue-se com o
azimute 227º13’46,66" e, com a distância de 106,151 metros, encontra-se o ponto 78,
de coordenadas N=7.790.128,955m e E=608.802,829m. Do ponto 78, segue-se com
o azimute de 122º25’56,18" e,  com a distância de 777,219 metros,  encontra-se o
ponto  79,  de  coordenadas  N=7.789.712,131m  e  E=609.458,822m.  Do  ponto  79,
segue-se com o azimute de 220º41’36,14" e, com a distância de 106,366 metros,
encontra-se o ponto 80, de coordenadas N=7.789.631,483m e E=609.389,47m. Do
ponto 80, segue-se com o azimute de 263º32’14,21" e, com a distância de 130,733
metros,  encontra-se  o  ponto  81,  de  coordenadas  N=7.789.616,768m  e
E=609.259,567m. Do ponto 81, segue-se com o azimute de 173°14'39,75''e, com a
distância  de  352,214  metros,  encontra-se  o  ponto  1,  de  coordenadas
N=7.789.267,00m e E=609.301,00m, ponto inicial da descrição deste memorial.

A área  descrita  tem  um  total  de  167,896  ha  (cento  e  sessenta  e  sete  vírgula
oitocentos  e  noventa  e  seis  hectares)  com  o  perímetro  com  uma  extensão  de
7.349,37 m (sete mil trezentos e quarenta e nove vírgula trinta e sete metros).

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

MEMORIAL DESCRITIVO DA ÁREA NÃO EDIFICANTE
Memorial descritivo elaborado com as seguintes características:
Todas  as  coordenadas  aqui  descritas  estão  georreferenciadas  ao  Sistema

Geodésico Brasileiro e encontram-se representadas no Sistema UTM, referenciadas
ao Meridiano Central nº 45 WGr, tendo como o Datum o SAD69. Todos os azimutes e
distâncias, áreas e perímetros foram calculados no plano de projeção UTM.

Inicia-se  a  descrição  deste  memorial  partindo  do  ponto  1  de  coordenadas
N=7.790.638,647m  e  E=610.197,090m.  Do  ponto  1,  segue-se  com  o  azimute  de
206º23’40,38"  e,  com  a  distância  de  58,928  metros,  encontra-se  o  ponto  2,  de
coordenadas N=7.790.585,862m e E=610.170,894m. Do ponto 2, segue-se com o
azimute de 181º38’03,51”, com a distância de 25,193 metros, encontra-se o ponto 3,
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de coordenadas N=7.790.560,680m e E=610.170,175m. Do ponto 3, segue-se com o
azimute de 129º34’49,99”, com a distância de 50,325 metros, encontra-se o ponto 4,
de coordenadas N=7.790.528,615m e E=610.208,962m. Do ponto 4, segue-se com o
azimute de 180º00’00,0" e, com a distância de 35,496 metros, encontra-se o ponto 5,
de coordenadas N=7.790.493,119 e E=610.208,962m. Do ponto 5, segue-se com o
azimute de 168º55’47,76" e, com a distância de 35,60 metros, encontra-se o ponto 6,
de coordenadas N=7.790.458,182m e E=610.215,798m. Do ponto 6, segue-se com o
azimute de 132º15’05,81" e, com a distância de 26,671 metros, encontra-se o ponto
7, de coordenadas N=7.790.440,248m e E=610.235,539m. Do ponto 7, segue-se com
o azimute de 90º00’00,0" e, com a distância de 22,434 metros, encontra-se o ponto 8,
de coordenadas N=7.790.440,248m e E=610.257,973m. Do ponto 8, segue-se com o
azimute de 62º04’02,60" e, com a distância de 24,884 metros, encontra-se o ponto 9,
de coordenadas N=7.790.451,905m e E=610.279,958m. Do ponto 9, segue-se com o
azimute de 104º52’30,25" e, com a distância de 15,323 metros, encontra-se o ponto
10, de coordenadas N=7.790.447,971m e E=610.294,768m. Do ponto 10, segue-se
com o azimute de 127º07’09,58" e, com a distância de 37,124 metros, encontra-se o
ponto  11,  de  coordenadas  N=7.790.425,568m  e  E=610.324,370m.  Do  ponto  11,
segue-se  com  o  azimute  de  44º23’16,23"  e,  com  a  distância  de  85,012  metros,
encontra-se o ponto 12, de coordenadas N=7.790.486,319m e E=610.383,836m. Do
ponto 12, segue-se com o azimute de 320º58’27,56" e, com a distância de 18,119
metros,  encontra-se  o  ponto  13,  de  coordenadas  N=7.790.500,395m  e
E=610.372,428m. Do ponto 13, segue-se com o azimute de 320º58’27,48" e, com a
distância de 41,970 metros, encontra-se o ponto 14, de coordenadas N=7.790.533,0m
e E=610.346,0m. Do ponto 14, segue-se com o azimute de 351º52’11,37" e, com a
distância de 28,284 metros, encontra-se o ponto 15, de coordenadas N=7.790.561,0m
e E=610.342,0m. Do ponto 15, segue-se com o azimute de 337º31’14,3" e, com a
distância de 31,385 metros, encontra-se o ponto 16, de coordenadas N=7.790.590,0m
e E=610.330,0m. Do ponto 16, segue-se com o azimute de 349º06’52,36" e, com a
distância  de  25,684  metros,  encontra-se  o  ponto  17,  de  coordenadas
N=7.790.615,222m e E=610.325,150m. Do ponto 17,  segue-se com o azimute de
282º39’09,24"  e,  com  a  distância  de  60,182  metros,  encontra-se  o  ponto  18,  de
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coordenadas N=7.790.628,404m e E=610.266,429m. Do ponto 18, segue-se com o
azimute de 278º24’12,12" e, com a distância de 70,092 metros, encontra-se o ponto
1, de coordenadas N=7.790.638,647m e E=610.197,090m, ponto inicial da descrição
deste memorial.

A área descrita tem um total de 2,856 ha (dois vírgula oitocentos e cinquenta e seis
hectares) com o perímetro com uma extensão de 692,7 m (seiscentos e noventa e
dois vírgula sete metros).

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2014.
Célio Moreira, presidente - Gustavo Corrêa, relator - Duarte Bechir.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 5.073/2014
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria  do deputado Braulio  Braz,  a proposição em epígrafe dispõe sobre  a

desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Muriaé o trecho que especifica.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  29/3/2014,  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 16/4/2014, 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 -, para que este informasse sobre a
viabilidade da matéria.

De posse da resposta, passamos à análise do projeto.
Fundamentação

O Projeto de Lei nº 5.073/2014 dispõe, em seu art.  1º,  sobre a desafetação do
trecho da Rodovia MGC-265 compreendido entre o Bairro Franco Suíço e a ponte
sobre  o  córrego divisório,  situado no Município  de  Muriaé.  No art.  2º,  autoriza  a
doação da citada área ao município, para que passe a integrar o perímetro urbano
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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
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.
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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 MGC-265 para o Município de Muriaé 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 16/4/2014, em
que este órgão se declara favorável à pretensão do projeto em exame, desde que
seja  alterado  o  trecho  a  ser  transferido  ao  município,  passando  a  ser  aquele
compreendido  entre  os  Kms 0,0  e  4,8.  Dessa maneira,  a ponte  sobre  o  Córrego
Divisório permanece sob a responsabilidade do Estado.

Em decorrência disso, apresentamos, ao final deste parecer, a Emenda nº 1, que dá
nova redação ao art. 1º, com a finalidade de identificar o trecho a ser transferido, de
acordo com a indicação do DER-MG.

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

do Projeto de Lei nº 5.073/2014 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 MGC-265 compreendido entre o Km

0,0 e o Km 4,8, com extensão de 4,8km (quatro vírgula oito quilômetros), situado no
Município de Muriaé.”.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Sargento Rodrigues -

Luiz Henrique.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 5.262/2014
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do deputado Lafayette de Andrada, o projeto de lei em epígrafe autoriza

o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Santana  do  Deserto  o  imóvel  que
especifica.

A proposição foi  publicada no  Diário do Legislativo de 5/6/2014 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 24/6/2014, esta relatoria solicitou que o projeto fosse, nos termos do
art.  301  do  Regimento  Interno,  encaminhado  ao  autor,  para  que  apresentasse  o
registro do bem; e à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag -, para
que informasse esta Casa sobre a situação efetiva do imóvel e se haveria algum
óbice à alienação pretendida.

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

O Projeto de Lei nº 5.262/2014 tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a
doar  ao  Município  de  Santana  do  Deserto  imóvel  com  área  de  2.000m²,  situado
naquele município, registrado sob o nº 976 do Livro 2, no Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Matias Barbosa.

O referido bem foi incorporado ao patrimônio do Estado por meio de permuta com a
municipalidade, em 1974, para o funcionamento das Escolas Reunidas Governador
Juscelino Kubitschek.

Para a transferência de domínio de bens públicos, ainda que para outro ente da
Federação,  é  necessário  observar  o  art.  18  da  Constituição  Mineira,  que  exige
avaliação prévia, autorização legislativa e licitação para a alienação de imóveis.  O
dispositivo excepciona a exigência de processo licitatório quando se tratar de doação
e permuta, na forma da lei.

Há que se observar, também, o art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que institui
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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.

Ademais,  essa  norma  determina  a  subordinação  da  transferência  ao  interesse
público. Para atender a esse requisito,  o parágrafo único do art. 1º da proposição
prevê que o imóvel será utilizado para a construção de um centro de referência de
assistência social, o que irá beneficiar, especialmente, a população menos favorecida.

Ainda com o propósito de defender o interesse coletivo, o art. 2º prevê a reversão
do imóvel ao patrimônio do doador se, no prazo de cinco anos contados da lavratura
da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista.

Cabe esclarecer que a Secretaria de Estado de Casa Civil e Relações Institucionais
enviou a Nota Técnica nº 901/2014, em que a Secretaria de Estado de Planejamento
e Gestão - Seplag - manifesta-se favoravelmente à doação pretendida, uma vez que
a Secretaria  de Estado de Educação,  órgão que detém o vínculo do imóvel,  não
pretende utilizá-lo.

Nesse documento, a Seplag solicita a alteração do texto do projeto, passando a
constar a área de 2.025m² e os seguintes dados: registro nº 677, fls. 80 e Livro nº 2-
D. Em decorrência disso, apresentamos, ao final deste parecer, a Emenda nº 1, que
dá nova redação ao caput do art. 1º da proposição.

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

do Projeto de Lei nº 5.262/2014 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.
EMENDA Nº 1

Dê-se ao caput do art. 1º a seguinte redação:
“Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Santana do

Deserto o imóvel com 2.025m² (dois mil e vinte e cinco metros quadrados), situado
nesse município, registrado sob o nº 677, a fls. 80 do Livro n° 2-D, no Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Matias Barbosa.”.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2014.
Sebastião  Costa,  presidente  -  Luiz  Henrique,  relator  -  Dalmo  Ribeiro  Silva  -

Sargento Rodrigues.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 5.334/2014
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do deputado Dinis Pinheiro, a proposição em epígrafe dispõe sobre a

desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-
lo ao Município de Itaguara.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  3/7/2014,  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 9/9/2014, 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 do projeto.
Fundamentação

O Projeto de Lei nº 5.334/2014 dispõe, em seu art.  1º,  sobre a desafetação do
trecho  da  Rodovia  MG-040  compreendido  entre  o  Km  114,100  e  o  Km  116,900,
situado no Município de Itaguara. 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
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burocrática, como os imóveis que abrigam as repartições públicas. Tanto os bens de
uso  comum  do  povo  quanto  os  bens  de  uso  especial  integram  o  patrimônio
indisponível  do Estado,  pois,  enquanto tiverem afetação pública,  não poderão ser
objeto de alienação.

Já os bens dominicais são aqueles que, mesmo pertencentes ao Estado, não têm
afetação, razão pela qual podem ser objeto de negócio jurídico de direito privado,
como os  terrenos  baldios  da  administração.  Esses  bens  constituem  o  patrimônio
disponível do poder  público, em relação aos quais o Estado exerce um direito  de
propriedade, de forma análoga ao que ocorre no âmbito do direito privado.

De acordo com a classificação prevista no ordenamento jurídico brasileiro, verifica-
se  que as  rodovias  são bens  de  uso  comum do povo,  pois  destinam-se ao  uso
coletivo e, em situações normais, não se sujeitam a autorização prévia do Estado
nem a pagamento por sua utilização.

As regras básicas que condicionam a alienação de bens da administração constam
no  art.  18  da  Constituição  do  Estado,  que  exige  avaliação  prévia,  autorização
legislativa  e  licitação  para  a  alienação  de  imóveis.  O  dispositivo  excepciona  a
exigência de processo licitatório quando se tratar de doação e permuta, na forma da
lei.

Há que 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-040 para o Município de Itaguara 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
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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 21/7/2014, em
que esse órgão se declara favorável à pretensão da proposição em exame, uma vez
que o segmento possui características urbanas.

Entretanto,  apresentamos,  ao  final  deste parecer,  a Emenda nº 1,  que dá nova
redação  ao  art.  1º  do  projeto,  com  a  finalidade  de  adequar  seu  texto  à  técnica
legislativa.

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

do Projeto de Lei nº 5.334/2014 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.
EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:
“Art. 1° - Fica desafetado o trecho da Rodovia MG-040 compreendido entre o Km

114,100 e o Km 116,900, com a extensão de 2,8 km (dois vírgula oito quilômetros),
situado no Município de Itaguara.”.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Sargento Rodrigues -

Luiz Henrique.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 5.611/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria  do  governador  do  Estado e  encaminhado a  esta  Casa por  meio  da
Mensagem nº 717/2014, o projeto de lei  em análise “institui  a carreira de analista
fazendário no âmbito da Secretaria de Estado de Fazenda”.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  20/11/2014,  foi  o  projeto  distribuído  às
Comissões de Constituição e  Justiça,  de  Administração Pública e de Fiscalização
Financeira e Orçamentária.
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Em cumprimento do disposto no art. 173, § 2°, do Regimento Interno, foi anexado à
proposição o Projeto de Lei n° 4.894/2014, de autoria do deputado Lafayette Andrada,
que “altera a Lei n° 15.464, de 13 de janeiro de 2005, e a Lei n° 16.190, de 22 de
junho de 2006”.

Cabe a esta comissão, nos termos do art. 102, III, “a”, combinado com o art. 188 do
Regimento Interno, analisar a proposição quanto aos seus aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
A proposição em análise institui  a  carreira de Analista Fazendário no âmbito da

Secretaria de Estado de Fazenda. Na mensagem que acompanha a proposição, o
governador  do  Estado  esclarece  que  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 n° 15.464, de
13 de janeiro de 2005”.

Afirma,  ainda,  que  “a  reestruturação  proposta  se  justifica  pelas  semelhanças
existentes 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”.

Em relação aos aspectos sobre os quais compete a esta comissão se manifestar,
ressaltamos que a Constituição do Estado estabelece que a criação, transformação e
extinção de cargos, a fixação de remuneração e outras vantagens, assim como a
organização dos órgãos da administração pública, nos termos das alíneas “b” e “f” do
inciso  III  do  art.  66,  são matérias de competência do governador  do Estado,  que
devem ser tratadas por meio de lei.

Assim, a matéria referente à carreira de servidores encontra fundamento no poder
discricionário do governador do Estado para organizar sua administração e o quadro
de pessoal do setor público, de modo a buscar o aperfeiçoamento e a melhoria do
desempenho de seus órgãos e entidades.

O projeto deve ainda obediência ao disposto na Lei Complementar Federal nº 101,
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de 4 de maio de 2000, denominada Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF. Segundo o
art. 16 da LRF, “a criação, a expansão ou o aperfeiçoamento de ação governamental
que acarrete aumento de despesa deve ser acompanhada de estimativa de impacto
orçamentário-financeiro  no  exercício  em  que  deva  entrar  em  vigor  e  nos  dois
subsequentes”. Determina ainda que se faz necessária a declaração do ordenador de
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.

Em relação a tais aspectos, informamos que a comissão competente analisará a
matéria em momento oportuno.

Sobre a transformação dos cargos, medida principal pretendida pela proposição, o
Supremo Tribunal Federal - STF -, quando da análise da questão, fixou parâmetros
constitucionais  para  a  sua  validade,  quais  sejam  similitude  de  remuneração,
atribuições e grau de escolaridade entre os cargos antigos e os novos postos.

Com a finalidade de adequar a proposição às disposições constitucionais e legais
vigentes,  bem  como  à  técnica  legislativa,  apresentamos  ao  final  do  parecer  o
Substitutivo n° 1.

O  referido  substitutivo  incorpora  a  concepção  utilizada  no  Projeto  de  Lei  nº
4.894/2014  de  manutenção  dos  atuais  cargos  em  quadros  distintos:  técnico
fazendário  -  nível  superior  -  resultante  da  transformação  do  quadro  de  analista
fazendário  de  administração  e  finanças,  e  técnico  fazendário  II  -  nível  médio  -
resultante  da  transformação  do  quadro  de  técnico  fazendário  de  administração  e
finanças, com o objetivo de evitar a “ascensão funcional” ou “acesso”, que permitiria a
alteração  do  nível  de  escolaridade  de  cargos,  sem  a  observância  da  regra  do
concurso público, prevista no art. 37, II, da Constituição Federal.

A jurisprudência do STF é pacífica quanto ao assunto,  se mostrando totalmente
contrária a providências legislativas que impliquem alteração do nível de escolaridade
de cargos que burle o princípio de acesso aos cargos públicos por concurso, medida
essa que, no período anterior à Constituição de 1988, ensejou muitas distorções no
acesso aos cargos públicos. É o caso dos precedentes seguintes:

“Ação  direta  de  inconstitucionalidade.  Ascensão  ou  acesso,  transferência  e
aproveitamento no tocante a cargos ou empregos públicos.
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O critério do mérito aferível por concurso público de provas ou de provas e títulos é,
no atual sistema constitucional, ressalvados os cargos em comissão declarados em
lei de livre nomeação e exoneração, indispensável para cargo ou emprego público
isolado ou em carreira.

Para o isolado, em qualquer hipótese; para o em carreira, para o ingresso nela, que
só se fará na classe inicial e pelo concurso público de provas ou de provas títulos,
não o sendo, porém, para os cargos subsequentes que nela se escalonam até o final
dela,  pois,  para  estes,  a  investidura  se  fará  pela  forma  de  provimento  que  é  a
‘promoção’.

Estão,  pois,  banidas  das  formas  de  investidura  admitidas  pela  Constituição  a
ascensão e a transferência, que são formas de ingresso em carreira diversa daquela
para  a  qual  o  servidor  público  ingressou  por  concurso,  e  que não  são,  por  isso
mesmo, ínsitas ao sistema de provimento em carreira, ao contrário do que sucede
com  a  promoção,  sem  a  qual  obviamente  não  haverá  carreira,  mas,  sim,  uma
sucessão ascendente de cargos isolados.

O inciso II do art. 37 da CF também não permite o ‘aproveitamento’, uma vez que,
nesse caso, há igualmente o ingresso em outra carreira sem o concurso exigido pelo
mencionado dispositivo.

Ação  direta  de  inconstitucionalidade  que  se  julga  procedente  para  declarar
inconstitucionais os arts. 77 e 80 do ADCT do Estado do Rio de Janeiro".

(ADI 231, Rel. Min. Moreira Alves, julgamento em 5-8-1992, Plenário, DJ de 13-11-
1992.)

“Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 1.626, de 11 de setembro de 1997, do
Distrito Federal.

- Já se firmou o entendimento desta Corte no sentido de que, também em face da
atual  Constituição,  as  normas básicas da Carta Magna Federal  sobre o processo
legislativo,  como  as  referentes  às  hipóteses  de  iniciativa  reservada,  devem  ser
observadas pelos Estados-membros e pelo Distrito Federal.

-  No caso,  a lei  distrital  em causa não só cria,  por  transformação,  cargos,  mas
também  trata  de  seu  provimento,  sem  que  sua  iniciativa  tivesse  partido  do
Governador do Distrito Federal, o que ofende o disposto nas letras 'a' e 'c' do inciso II
do § 1º do artigo 61 da Carta Magna Federal.
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- Por outro lado, procede, também, a arguição de inconstitucionalidade material do
artigo 3º da mesma Lei distrital, porquanto ele determina que, nos novos cargos de
fiscal tributário, haja o aproveitamento dos servidores dos cargos extintos de técnico
tributário, sem, portanto, a prévia aprovação em concurso público de provas ou de
provas e títulos como exige, para a investidura, que não mais se limita à primeira, de
cargo ou emprego público, o disposto no inciso II do artigo 37 da Constituição, que,
nesse  ponto,  a  Emenda  Constitucional  nº  19/98  o  manteve  como  redigido
originariamente,  razão  por  que  pode  servir  de  parâmetro  para  a  aferição  da
inconstitucionalidade em causa.

Ação direta de inconstitucionalidade que se julga procedente, para se declarar a
inconstitucionalidade da Lei nº 1.626, de 11 de setembro de 1997, do Distrito Federal.

(ADI 1677, Relator(a): Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, julgado em 03/02/2003,
DJ 28-03-2003)”.

Ainda no substitutivo foram utilizadas as tabelas relativas à estrutura das carreiras e
de vencimento atuais, extraídas do  site da Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão - Seplag -, com o objetivo de respeitar a vedação contida no parágrafo único
do art. 21 da LRF, que declara “nulo de pleno direito o ato de que resulte aumento da
despesa  com  pessoal  expedido  nos  cento  e  oitenta  dias  anteriores  ao  final  do
mandato do titular do respectivo Poder ou órgão referido no art. 20”.

Por meio da Mensagem nº 718/2014, o governador do Estado apresentou emenda
ao projeto com o objetivo de incluir a Advocacia-Geral do Estado e a Secretaria de
Estado  de  Casa  Civil  e  de  Relações  Institucionais  dentre  os  órgãos  do  Poder
Executivo  passíveis  de  receberem,  em  cessão,  servidores  das  mencionadas
carreiras, observado o interesse estratégico da Secretaria de Estado de Fazenda. A
referida emenda foi acolhida no Substitutivo nº 1.

Por  força da Decisão Normativa da Presidência n° 12,  de 2003,  esta comissão
também  deve  se  manifestar  sobre  o  Projeto  de  Lei  n°  4.894/2014,  anexado  à
proposição. Sendo assim, informamos que os fundamentos anteriormente expostos
também a este se aplicam, estando superado o vício de iniciativa. Salientamos que
parte do conteúdo do referido projeto foi abrangido pelo Substitutivo n° 1.
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Conclusão
Pelas  razões  expostas,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade do Projeto de Lei nº 5.611/2014 na forma do Substitutivo n° 1, a seguir
redigido.

SUBSTITUTIVO N° 1
Dispõe sobre as carreiras de técnico fazendário e técnico fazendário II e altera a Lei

nº 15.464, de 13 de janeiro de 2005, e a Lei nº 16.190, de 22 de junho de 2006.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - A carreira de analista fazendário de administração e finanças, a que se

refere o inciso IV do art. 1° da Lei n° 15.464, de 13 de janeiro de 2005, passa a
denominar-se técnico fazendário.

Art.  2°  -  Os cargos de provimento efetivo  da carreira de  analista fazendário  de
administração e finanças, previstos no item I.4 do Anexo I da Lei n° 15.464, de 2005,
ficam transformados em duzentos e cinquenta e um cargos da carreira de técnico
fazendário.

Art.  3º -  A carreira de técnico fazendário de administração e finanças, a que se
refere o inciso III do art. 1° da Lei n° 15.464, de 2005, passa a denominar-se técnico
fazendário II.

Art. 4° - Os cargos de provimento efetivo de técnico fazendário de administração e
finanças,  previstos  no  item  I.3  do  Anexo  I  da  Lei  n°  15.464,  de  2005,  ficam
transformados em mil duzentos e cinquenta cargos da carreira de técnico fazendário
II.

Art.  5°  -  Salvo  disposição  legal  específica,  aplicam-se  aos  cargos  de  técnico
fazendário II as mesmas normas aplicáveis aos cargos de técnico fazendário.

Art. 6° - Ficam os cargos de técnico fazendário de administração e finanças e de
analista fazendário de administração e finanças, resultantes da transformação de que
trata o caput  do art. 36 da Lei n° 15.464, de 2005, transformados, respectivamente,
em cargos de técnico fazendário II e técnico fazendário.

Parágrafo único - Os cargos a que se refere o caput serão extintos com a vacância.
Art.  7°  -  A carga horária  semanal  de  trabalho  dos  servidores  que tiverem  seus

cargos transformados em cargos das carreiras de técnico fazendário II e de técnico
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fazendário será de trinta ou quarenta horas, conforme a situação de cada servidor na
data de publicação desta lei.

Art. 8º - Os incisos III e IV do caput e o § 1º do art. 1º, o § 2º do art. 4º, o inciso II do
§ 3º do art. 6º, o art. 10, o parágrafo único do art. 19, o § 2º do art. 33, da Lei n°
15.464, de 2005, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º - (...)
III - técnico fazendário II;
IV - técnico fazendário.
§ 1º - As carreiras a que se referem os incisos I, II e IV do caput integram o Grupo

de Atividades de Tributação, Fiscalização e Arrecadação do Poder Executivo.
(...)
Art. 4º - (...)
§ 2º - As atribuições dos cargos das carreiras a que se referem os incisos I, II e IV

do caput do art. 1° possuem natureza de atividade exclusiva de Estado.
(…)
Art. 6º - (…)
§ 3º - (...)
II  -  excepcionalmente,  observado  o  interesse  operacional  ou  estratégico  da

Secretaria de Estado de Fazenda, 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.

(…)
Art. 10 - O ingresso nos cargos das carreiras a que se referem os incisos I, II e IV

do caput do art. 1° depende de comprovação de habilitação mínima em nível superior,
conforme definido no edital do concurso público.

§ 1º - Para fins do disposto nesta lei, considera-se nível superior a formação em
educação superior que compreende curso ou programa de graduação, na forma da
Lei de Diretrizes e Bases da Educação.

§ 2° - Não haverá ingresso no quadro de cargos da carreira de técnico fazendário II.
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§ 3° - Os cargos de técnico fazendário II serão transformados com a vacância em
cargos de técnico fazendário.

(...)
Art. 19 - (...)
Parágrafo  único  -  Os  títulos  apresentados  para  aplicação  do disposto  no  caput

poderão ser utilizados uma única vez, sendo vedado seu aproveitamento para fins de
concessão de qualquer vantagem pecuniária, salvo para a concessão do Adicional de
Desempenho -  ADE - para os  servidores das carreiras de técnico fazendário II  e
técnico fazendário.

(…)
Art. 33 - (...)
§ 2º - O vencimento básico dos cargos das carreiras de técnico fazendário e técnico

fazendário  II,  fixado  em  tabelas  distintas,  será  proporcional  à  carga  horária  de
trabalho do servidor.”.

Art. 9º - O caput e o § 1º do art. 1º, o caput do art. 17, o caput do art. 18, o art. 18-A
e o parágrafo único do art. 24 da Lei nº 16.190, de 22 de junho de 2006, passam a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º - As tabelas de vencimento básico das carreiras a seguir relacionadas são:
I  -  as  constantes  no  Anexo  I,  para  as  carreiras  do  Grupo  de  Atividades  de

Tributação,  Fiscalização  e  Arrecadação  do  Poder  Executivo  a  que  se referem  os
incisos I, II e IV do art. 1° da Lei nº 15.464, de 13 de janeiro de 2005;

II - as constantes no Anexo II, para a carreira de técnico fazendário II, a que se
refere o inciso III do art. 1° da Lei n° 15.464, de 2005.

§  1º  -  Os  valores  constantes  nas  tabelas  de  que  trata  o  caput incluem  as
incorporações de que tratam os arts. 11 e 12 desta lei.

(...)
Art. 17 - Fica instituída a Gratificação de Desempenho Individual - GDI - para os

servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo e para os detentores de função
pública das carreiras de técnico fazendário II e de técnico fazendário, de que trata a
Lei  nº  15.464,  de 2005,  cujo limite mensal  para  fins de pagamento  será de  80%
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(oitenta  por  cento)  do  valor  do  vencimento  básico  do  grau  J  do  último  nível  da
carreira, observada a tabela correspondente à carga horária do servidor.

(...)
Art. 18 - A GDI de que trata o art. 17 desta lei será incorporada aos proventos de

aposentadoria e pensão dos servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo
das carreiras de técnico fazendário II e de técnico fazendário, de que trata a Lei nº
15.464, de 2005, desde que percebida, conforme o caso, pelos períodos de tempo
estabelecidos na alínea "c" ou no parágrafo único do art. 7º da Lei Complementar nº
64, de 2002.

(...)
Art. 18-A - Observado o limite previsto no caput do art. 17, os servidores ocupantes

de cargo efetivo das carreiras de técnico fazendário II e de técnico fazendário e os
detentores  de  função  pública  posicionados  como  técnico  fazendário  II  e  técnico
fazendário  poderão  perceber  GDI-Reserva,  nos  termos  de  regulamento,  o  qual
especificará as condições e os critérios para atribuição e pagamento da GDI-Reserva.

(...)
Art. 24 - (…)
Parágrafo único - O disposto nos incisos I, II e III do caput aplica-se aos ocupantes

dos cargos de técnico fazendário II e de técnico fazendário .”.
Art. 10 - O título e os itens I.3 e I.4 do Anexo I da Lei nº 15.464, de 2005, passam a

vigorar na forma do Anexo I desta lei.
Art. 11 - O título e os itens II.3 e II.4 do Anexo II da Lei nº 15.464, de 2005, passam

a vigorar na forma do Anexo II desta lei.
Art. 12 - Fica acrescentado ao Anexo I da Lei nº 16.190, de 2006, o item I.3 na

forma do Anexo III desta lei.
Art. 13 - O Anexo II da Lei n° 16.190, de 2006, passa a vigorar na forma do Anexo

IV desta lei.
Art. 14 - A ementa da Lei n° 15.464, de 2005, passa ser: “Dispõe sobre as carreiras

do  Grupo  de  Atividades  de  Tributação,  Fiscalização  e  Arrecadação  do  Poder
Executivo e a carreira de técnico fazendário II.”.

Art. 15 - A ementa da Lei nº 16.190, de 2006, passa a ser: “Estabelece as tabelas
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de  vencimento  básico  das  carreiras  do  Grupo  de  Atividades  de  Tributação,
Fiscalização e Arrecadação do Poder Executivo e da carreira de técnico fazendário II,
dispõe sobre  o  posicionamento  dos servidores  nas carreiras  e a incorporação da
Vantagem Temporária Incorporável - VTI - e de parcela da Gratificação de Estímulo à
Produção Individual - Gepi - e dá outras providências.”.

Art. 16 - Fica revogado o § 2º do art. 1º da Lei nº 16.190, de 2006.
Art. 17 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2014.
Sebastião  Costa,  presidente  e  relator  -  Dalmo  Ribeiro  Silva  -  Luiz  Henrique  -

Sargento Rodrigues.
ANEXO I

(a que se refere o art. 10 da Lei nº , de de de 2014)
“ANEXO I

(a que se referem os arts. 1º, 28, 31 e 33 da Lei nº 15.464, de 13 de janeiro de 2005)
Estruturas das Carreiras do Grupo de Atividades de Tributação, Fiscalização e

Arrecadação do Poder Executivo e da Carreira de técnico fazendário II
(…)
I.3 - Técnico Fazendário II
Carga horária semanal de trabalho: 30 ou 40 horas
* -  A Estrutura da Carreira de  Técnico Fazendário  II,  carga horária semanal  de

trabalho 30 ou 40 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 5.12.2014.
I.4 - Técnico Fazendário
Carga horária semanal de trabalho: 30 ou 40 horas
*  -  A Estrutura  da  Carreira  de  Técnico  Fazendário,  carga  horária  semanal  de

trabalho 30 ou 40 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 5.12.2014.
ANEXO II

(a que se refere o art. 11 da Lei nº , de de de 2014)
“ANEXO II

(a que se refere o art. 4º da Lei nº 15.464, de 13 de janeiro de 2005)
Atribuições Gerais dos Cargos das Carreiras do Grupo de Atividades de Tributação,

Fiscalização e Arrecadação do Poder Executivo
e da Carreira de Técnico Fazendário II

(...)
II.3 - Técnico Fazendário II
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Executar  as  tarefas  relativas  ao  controle  orçamentário  e  financeiro,  sob  a

coordenação e a orientação das unidades responsáveis; desenvolver as atividades de

controle de pessoal,  do patrimônio e de materiais, conforme normas estabelecidas

pelas unidades responsáveis; executar tarefas de natureza administrativa, incluindo

atendimento  ao  público,  organização  e  manutenção  de  cadastros  e  outros

instrumentos  de  controle  administrativo  e  dar  o  apoio  logístico  necessário  ao

desenvolvimento das atividades de tributação, fiscalização, arrecadação e finanças

da Secretaria de Estado de Fazenda.

II.4 - Técnico Fazendário

Desempenhar as atividades inerentes à competência da unidade em que estiver

lotado,  especialmente  atendimento  ao  público,  organização  e  manutenção  de

cadastros,  elaboração  de  pareceres  e  relatórios  de  trabalho;  realizar  pesquisas,

estudos, análises, planejamento, implantação, supervisão, coordenação e controle de

trabalho;  desenvolver  as  atividades  de  controle  de  pessoal,  do  patrimônio  e  de

materiais, conforme normas estabelecidas pelas unidades responsáveis.”

ANEXO III

(a que se refere o art. 12 da Lei nº , de de de 2014)

“ANEXO I

(a que se refere o inciso I do art. 1º da Lei nº 16.190, de 22 de junho de 2006)

Tabelas de Vencimento Básico das Carreiras do Grupo de Atividades de Tributação,

Fiscalização e Arrecadação do Poder Executivo

(…)

I.3 - Carreira de Técnico Fazendário

I.3.1 - Carga horária 30 horas

* - A Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Técnico Fazendário, carga horária

30 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 5.12.2014.

I.3.2 - Carga Horária 40 horas

* - A Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Técnico Fazendário, carga horária

40 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 5.12.2014.
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ANEXO IV
(a que se refere o art. 13 da Lei nº , de de de 2014)

“ANEXO II
(a que se refere o inciso II do art. 1º da Lei nº 16.190, de 22 de junho de 2006)

Tabelas de Vencimento Básico da Carreira de Técnico Fazendário II
II.1 - Carreira de Técnico Fazendário II
II.1.1 - Carga horária: 30 horas
* -  A Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Técnico Fazendário II,  carga

horária 30 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 5.12.2014.
II.1.2 - Carga Horária: 40 horas
* -  A Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Técnico Fazendário II,  carga

horária 40 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 5.12.2014.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.148/2011

Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência
Relatório

De autoria da deputada Ana Maria Resende, o projeto de lei em epígrafe institui a
Política Estadual de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro
Autista.

Aprovado no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1, o projeto vem agora a esta
comissão para receber parecer para o 2º turno, nos termos do art. 188, combinado
com o art. 102, XX, do Regimento Interno.

Conforme  determina  o  §1º  do  art.  189  do  Regimento  Interno,  segue  anexa  a
redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação
A proposição em tela define as diretrizes de uma política estadual para a proteção

dos direitos das pessoas com transtorno do espectro do autismo e determina que
devem ser consideradas pessoas com deficiência, para todos os fins legais.

Os transtornos do espectro do autismo - TEAs - não compreendem uma doença
única,  mas  distúrbios  complexos  do  desenvolvimento  que  incluem  o  chamado
autismo  clássico.  Tais  distúrbios  têm  em  comum  diferentes  graus  de
comprometimento em três domínios principais: social; de linguagem e comunicação;
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de pensamento e comportamento. O conceito de espectro indica a grande variação
entre os casos, já que os indivíduos podem se situar em qualquer ponto entre os seus
extremos,  conforme  o  nível  de  comprometimento  de  sua  interação  social,
comunicação e desenvolvimento cognitivo.

Ainda  não  existem  dados  oficiais  específicos  acerca  da  prevalência  desses
transtornos no País. Porém, com base em dados do Censo Demográfico de 2000,
realizado  pelo  Instituto  Brasileiro  de  Geografia  e  Estatística,  estima-se  uma
prevalência  de  aproximadamente  500  mil  pessoas  com  autismo  apenas  na  faixa
etária de até 20 anos no Brasil.

Um estudo divulgado em março de 2014 pelo Centro de Controle e Prevenção de
Doenças,  sediado  nos  Estados  Unidos,  apontou  um  aumento  nos  casos
diagnosticados de TEA nesse país. Segundo a publicação, cerca de 1 em 68 crianças
de 8 anos foram identificadas em 2010 com transtorno do espectro do autismo - o que
equivale a 14,7 por 1.000 crianças. Entre os meninos, a proporção de diagnósticos é
de 1 para 42, enquanto que,  para as meninas,  é de 1 para 189. Acredita-se que
algumas  inferências  desse  estudo,  como  o  aumento  no  número  de  casos
diagnosticados e a proporção entre meninos e meninas com TEA, também sejam
válidas para o Brasil.

Podemos afirmar, portanto, que as pessoas com TEA representam uma expressiva
parcela  da  população.  O  número  de  pessoas  que  têm  suas  vidas  afetadas  pelo
transtorno se torna ainda maior ao considerarmos os familiares e os responsáveis por
esses indivíduos. Dessa forma, é fundamental que o poder público ofereça o suporte
necessário  para  que  todos  os  envolvidos  possam  viver  com  mais  qualidade  e
dignidade.

A política que se busca instituir por meio do projeto de lei  em comento trata de
diretrizes intersetoriais para as ações do poder público, de forma a garantir a proteção
dos  direitos  da  pessoa  com  transtorno  do  espectro  do  autismo.  São  abordados
também temas relevantes como a participação social na formulação e no controle das
ações e a responsabilidade do poder público pela divulgação de informações sobre o
TEA.

Outro dispositivo importante é o que define que as pessoas com TEA são pessoas
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com  deficiência.  Embora  esses  indivíduos  enfrentem  de  fato  dificuldades  para  o
desempenho de atividades cotidianas,  percebemos que os  seus direitos  têm sido
negados há anos. O que buscamos, portanto, é garantir na prática os benefícios a
que eles têm direito.

As medidas propostas pelo projeto estão, além disso, em sintonia com a Lei Federal
nº  12.764,  de  2012,  que institui  a  Política  Nacional  de  Proteção dos  Direitos  da
Pessoa com Transtorno do Espectro do Autismo.

O  texto  aprovado  no  1º  turno  resultou  do  substitutivo  apresentado  por  esta
comissão. Uma das alterações em relação ao projeto original foi  a supressão dos
critérios  diagnósticos  para  o  transtorno,  que  consideramos  inadequada  por  dois
motivos:  em  primeiro  lugar,  devido  às  constantes  revisões  dos  manuais  de
classificação diagnóstica;  em segundo, porque a classificação atualmente utilizada
pelo  SUS,  a  Classificação  Estatística  Internacional  de  Doenças  e  Problemas
Relacionados  à  Saúde,  atualmente  em  sua 10ª  revisão -  CID-10  -,  não utiliza  a
expressão “transtorno do espectro do autismo”. Até o momento, o autismo infantil e
outros  transtornos  relacionados  são  classificados  como  transtornos  globais  do
desenvolvimento. Também propusemos a inclusão de uma diretriz para destacar a
necessidade de apoio às famílias e aos responsáveis pelas pessoas com transtornos
do espectro do autismo.

Entendemos que a proposta em exame contribuirá para aprimorar o atendimento às
múltiplas demandas das pessoas com TEA e para minorar o preconceito com que são
tratadas.  Como  não  houve  nenhum  fato  novo  que  justificasse  a  mudança  do
posicionamento  adotado,  somos  favoráveis  à  aprovação  da  matéria  na  forma  do
vencido em 1º turno.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº

2.148/2011, na forma do vencido em 1º turno.
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2014.
Liza Prado, presidente e relatora - Luiz Henrique - Luzia Ferreira.

PROJETO DE LEI Nº 2.148/2011
(Redação do Vencido)

Institui a Política Estadual de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do
Espectro do Autismo.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituída a Política Estadual de Proteção dos Direitos da Pessoa com

Transtorno do Espectro do Autismo.
Art. 2º - A pessoa com transtorno do espectro do autismo é considerada pessoa

com deficiência para todos os efeitos legais.
Art. 3º - São diretrizes da Política Estadual de Proteção dos Direitos da Pessoa com

Transtorno do Espectro do Autismo:
I  -  a  intersetorialidade  no  desenvolvimento  das  ações  e  das  políticas  e  no

atendimento à pessoa com transtorno do espectro do autismo;
II - a participação da comunidade na formulação de políticas públicas voltadas para

as  pessoas  com  transtorno  do  espectro  do  autismo  e  o  controle  social  da  sua
implantação, acompanhamento e avaliação;

III  -  a atenção integral  às necessidades de saúde da pessoa com transtorno do
espectro  do  autismo,  objetivando  o  diagnóstico  precoce,  o  atendimento
multiprofissional  e  interdisciplinar  e  o  acesso  a  medicamento  e  alimentação
adequados  às  necessidades  e  restrições  próprias  da  condição  da  pessoa  com
transtorno do espectro do autismo;

IV - a inclusão dos estudantes com transtorno do espectro do autismo nas classes
comuns do ensino regular e a garantia  de atendimento educacional  especializado
gratuito, sempre que, em função de condições específicas dos alunos, avaliadas pela
equipe  multidisciplinar  de  referência  na  rede  de  atenção,  não  for  possível  a  sua
inserção nas classes comuns do ensino regular, observado o disposto na legislação
específica;

V - a inclusão da pessoa com transtorno do espectro do autismo no mercado de
trabalho, com respeito às suas particularidades;

VI  -  a  responsabilidade  do  poder  público  pela  ampla  divulgação  acerca  do
transtorno e suas implicações;

VII  -  a  garantia  de  formação  e  qualificação  de  profissionais  especializados  no
atendimento  à  pessoa  com  transtorno  do  espectro  do  autismo,  bem  como  a
capacitação de pais e responsáveis;

VIII - o estímulo à pesquisa científica relativa ao transtorno do espectro do autismo
no Estado;
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IX - o provimento do suporte psicossocial necessário às famílias e aos responsáveis
pelo cuidado às pessoas com transtorno do espectro do autismo.

Art. 4º - São direitos da pessoa com transtorno do espectro do autismo:
I  -  a  vida  digna,  a  integridade  física  e  moral,  o  livre  desenvolvimento  da

personalidade, a segurança e o lazer, em todas as fases do ciclo da vida;
II - a proteção contra qualquer forma de abuso e exploração;
III - o acesso a ações e serviços de saúde, com vistas à atenção integral às suas

necessidades de saúde, incluindo:
a) o diagnóstico precoce;
b) o atendimento multiprofissional e interdisciplinar;
c) a nutrição adequada e a terapia nutricional;
d) os medicamentos;
e) informações que auxiliem no diagnóstico e no tratamento;
IV - o acesso:
a) à educação e ao ensino profissionalizante;
b) à moradia, inclusive à residência protegida;
c) ao mercado de trabalho;
d) à previdência social e à assistência social.
Parágrafo único - A pessoa com transtorno do espectro do autismo incluída nas

classes comuns de ensino regular terá direito a acompanhante especializado.
Art. 5º - A pessoa com transtorno do espectro do autismo não será submetida a

tratamento  desumano  ou  degradante,  não  será  privada  de  sua  liberdade  ou  do
convívio familiar nem sofrerá discriminação por motivo da deficiência.

Parágrafo único - Nos casos de necessidade de internação médica em unidades
especializadas,  observar-se-á o que dispõe a legislação relativa à proteção e aos
direitos das pessoas com transtornos mentais.

Art. 6º - A pessoa com transtorno do espectro do autismo não será impedida de
participar  de  planos  privados  de  assistência  à  saúde  e  não  será  cobrado  valor
adicional em razão de sua condição de pessoa com deficiência.

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.381/2011
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.381/2011, de autoria do deputado Carlos Mosconi, que declara
de utilidade pública o Instituto Social, Educativo e Beneficente Novo Signo - Centro de
Assistência Social Fonte de Vida Nova, com sede no Município de Poços de Caldas,
foi aprovado em turno único, com a Emenda nº 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 1.381/2011
Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Beneficente  Fonte  de  Vida  Nova  -

Associação BFVN -, com sede no Município de Poços de Caldas.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Beneficente Fonte de Vida

Nova - Associação BFVN -, com sede no Município de Poços de Caldas.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - Pompílio Canavez, relator - Duarte Bechir.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.006/2013
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.006/2013, de autoria do deputado Antonio Lerin, que declara
de utilidade pública a Associação para Pesquisa e Evolução da Consciência Humana
Uberaba, com sede no Município de Uberaba, foi aprovado em turno único, na forma
original.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento
Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI N° 4.006/2013
Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  para  Pesquisa  e  Evolução  da

Consciência Humana Uberaba, com sede no Município de Uberaba.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação para Pesquisa e Evolução

da Consciência Humana Uberaba, com sede no Município de Uberaba.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - Pompílio Canavez, relator - Duarte Bechir.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.405/2013
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.405/2013, de autoria do deputado  Gustavo Valadares, que
declara  de  utilidade  pública  o  Conselho  Comunitário  de  Segurança  Publica  de
Formiga, com sede no Município de Formiga, foi aprovado em turno único, na forma
original.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento
Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.405/2013
Declara  de  utilidade  pública  o  Conselho  Comunitário  de  Segurança  Publica  de

Formiga, com sede no Município de Formiga.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança

Pública de Formiga, com sede no Município de Formiga.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - Pompílio Canavez, relator - Duarte Bechir.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.609/2013
Comissão de Redação

O Projeto de Lei  n°  4.609/2013,  de autoria  do  deputado  Bonifácio  Mourão,  que
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declara de utilidade pública o Lar dos Idosos Santa Luiza de Marillac, com sede no
Município de Juiz de Fora, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento
Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.609/2013
Declara de utilidade pública a entidade Lar dos Idosos Santa Luiza de Marillac, com

sede no Município de Juiz de Fora.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a entidade Lar dos Idosos Santa Luiza

de Marillac, com sede no Município de Juiz de Fora.
Art.2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - Pompílio Canavez, relator - Duarte Bechir.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.002/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 5.002/2014, de autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva, que
declara de utilidade pública a entidade Baluart Inovações, com sede no Município de
Ouro Fino, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 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 5.002/2014
Declara de utilidade pública a entidade Baluarte Inovações, com sede no Município

de Ouro Fino.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º -  Fica declarada de utilidade pública a entidade Baluarte Inovações, com

sede no Município de Ouro Fino.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - Pompílio Canavez, relator - Duarte Bechir.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.112/2014
Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  nº  5.112/2014,  de  autoria  do  deputado  Ulysses  Gomes,  que
declara de utilidade pública a Associação de Capoeira São Jorge Guerreiro, com sede
no Município de Cambuí, 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 5.112/2014
Declara de utilidade pública a Associação de Capoeira São Jorge Guerreiro, com

sede no Município de Cambuí.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Capoeira São Jorge

Guerreiro, com sede no Município de Cambuí.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - Pompílio Canavez, relator - Duarte Bechir.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.114/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 5.114/2014, de autoria do deputado Marques Abreu, que declara
de utilidade pública o Grupo Cultural Núcleo Técnico de Artes Cênicas - Nutac -, 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.
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Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 5.114/2014
Declara de utilidade pública  a entidade Grupo Cultural  Núcleo  Técnico  de  Artes

Cênicas - Nutac -, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  entidade  Grupo  Cultural  Núcleo

Técnico de Artes Cênicas - Nutac -, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - Pompílio Canavez, relator - Duarte Bechir.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.157/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 5.157/2014, de autoria do deputado Ivair Nogueira, que declara
de utilidade pública a Ação Social Caravana de Luz, 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 5.157/2014
Declara de utilidade pública a entidade Ação Social Caravana de Luz, com sede no

Município de Belo Horizonte.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a entidade Ação Social Caravana de

Luz, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - Pompílio Canavez, relator - Duarte Bechir.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.173/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 5.173/2014, de autoria do deputado Braulio Braz, que declara
de  utilidade  pública  o  Instituto  Multiplica  Ação  de  Desenvolvimento  Econômico  e
Social,  com  sede  no  Município  de  Governador  Valadares,  foi  aprovado em  turno
único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 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 5.173/2014
Declara  de  utilidade  pública  o  Instituto  Multiplica  Ação  de  Desenvolvimento

Econômico e Social, com sede no Município de Governador Valadares.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1°  -  Fica  declarado  de  utilidade  pública  o  Instituto  Multiplica  Ação  de

Desenvolvimento  Econômico  e  Social,  com  sede  no  Município  de  Governador
Valadares.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - Pompílio Canavez, relator - Duarte Bechir.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.226/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 5.226/2014, de autoria do deputado Duarte Bechir, que declara
de  utilidade  pública  a  Fundação  Senhor  Bom  Jesus,  com  sede  no  Município  de
Perdões, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento
Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI Nº 5.226/2014
Declara de utilidade pública a Fundação Senhor Bom Jesus, com sede no Município

de Perdões.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Fundação Senhor Bom Jesus, com

sede no Município de Perdões.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - Pompílio Canavez, relator - Duarte Bechir.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.248/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 5.248/2014, de autoria do deputado Luiz Henrique, que declara
de utilidade pública a Associação Comunitária de Sussuarana, com sede no Município
de Espinosa, 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 5.248/2014
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Sussuarana, com sede no

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

Sussuarana, com sede no Município de Espinosa.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - Pompílio Canavez, relator - Duarte Bechir.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.249/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 5.249/2014, de autoria do deputado Dinis Pinheiro, que declara
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de utilidade pública a Cooperação para o Desenvolvimento Educacional e Social de
Minas Gerais - Codesmig -, 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 5.249/2014
Declara  de  utilidade  pública  a  entidade  Cooperação  para  o  Desenvolvimento

Educacional e Social de Minas Gerais - Codesmig -, com sede no Município de Belo
Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  entidade  Cooperação  para  o

Desenvolvimento Educacional e Social de Minas Gerais - Codesmig -, com sede no
Município de Belo Horizonte.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - Pompílio Canavez, relator - Duarte Bechir.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.250/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 5.250/2014, de autoria do deputado Dinis Pinheiro, que declara
de  utilidade  pública  o  Grupo  Desportivo  Beneficente  de  Neves,  com  sede  no
Município de Ribeirão das Neves, 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 5.250/2014
Declara de utilidade pública a entidade Grupo Desportivo Beneficente de Neves,

com sede no Município de Ribeirão das Neves.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  entidade  Grupo  Desportivo

Beneficente de Neves, com sede no Município de Ribeirão das Neves.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - Duarte Bechir, relator - Pompílio Canavez.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.254/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 5.254/2014, de autoria do deputado Fred Costa, que declara de
utilidade pública o Grêmio Recreativo Bloco Caricato Mulatos do Samba, 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 5.254/2014
Declara de utilidade pública o Grêmio Recreativo Bloco Caricato Mulatos do Samba,

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

Mulatos do Samba, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - Duarte Bechir, relator - Pompílio Canavez.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.256/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 5.256/2014, de autoria do deputado Dilzon Melo, que declara de
utilidade  pública  o  Conselho  de  Desenvolvimento  Comunitário  de  Santo  André  -
Codecsan -, com sede no Município de Bonfinópolis de Minas, 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 5.256/2014
Declara de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Santo

André - Codecsan -, com sede no Município de Bonfinópolis de Minas.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  declarado  de  utilidade  pública  o  Conselho  de  Desenvolvimento

Comunitário de Santo André - Codecsan -, com sede no Município de Bonfinópolis de
Minas.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - Duarte Bechir, relator - Pompílio Canavez.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.259/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 5.259/2014, de autoria do deputado Dilzon Melo, que declara de
utilidade pública a Associação Civil Coral Voz e Vida, com sede no Município de Bom
Despacho, foi aprovado em turno único, com a Emenda nº 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 5.259/2014
Declara de utilidade pública a Associação Civil Coral Voz e Vida de Bom Despacho,

com sede no Município de Bom Despacho.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Civil Coral Voz e Vida de

Bom Despacho, com sede no Município de Bom Despacho.



509
____________________________________________________________________________

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - Duarte Bechir, relator - Pompílio Canavez.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.267/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 5.267/2014, de autoria do deputado Fred Costa, que declara de
utilidade pública a Associação Restaurando Vidas, 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 5.267/2014
Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Restaurando  Vidas,  com  sede  no

Município de Belo Horizonte.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Restaurando Vidas, com

sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - Duarte Bechir, relator - Pompílio Canavez.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.285/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 5.285/2014, de autoria do deputado Adelmo Carneiro Leão, que
declara de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança Pública - Consep
Aisp-84, com sede no Município de Uberaba, foi aprovado em turno único, na forma
original.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento
Interno.
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Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 5.285/2014
Declara  de  utilidade  pública  o  Conselho  Comunitário  de  Segurança  Pública  -

Consep Aisp-84, com sede no Município de Uberaba.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança

Pública - Consep Aisp-84, com sede no Município de Uberaba.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - Duarte Bechir, relator - Pompílio Canavez.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.297/2014
Comissão de Redação

O  Projeto  de  Lei  nº  5.297/2014,  de  autoria  do  deputado  Wander  Borges,  que
declara  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Moradores  do  Chacreamento  São
Sebastião do Maquiné e Adjacências,  com sede no Município de Santa Luzia,  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 5.297/2014
Declara de utilidade pública a  Associação dos Moradores do Chacreamento São

Sebastião do Maquiné e Adjacências, com sede no Município de Santa Luzia.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Moradores  do

Chacreamento São Sebastião do Maquiné e Adjacências, com sede no Município de
Santa Luzia.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2014.
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Doutor Wilson Batista, presidente - Duarte Bechir, relator - Pompílio Canavez.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.301/2014

Comissão de Redação
O Projeto de Lei nº 5.301/2014, de autoria do deputado Célio Moreira, que declara

de  utilidade  pública  a  Obra  Unida  Asilo  São  Vicente  de  Paulo  de  Água  Boa  -
Sociedade São Vicente de Paulo -, com sede no Município de Água Boa, 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 5.301/2014
Declara de utilidade pública a entidade Obra Unida Asilo São Vicente de Paulo de

Água Boa da Sociedade São Vicente de Paulo, com sede no Município de Água Boa.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1°  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  entidade  Obra  Unida  Asilo  São

Vicente de Paulo de Água Boa da Sociedade São Vicente de Paulo, com sede no
Município de Água Boa.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - Duarte Bechir, relator - Pompílio Canavez.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.342/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 5.342/2014, de autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva, que
declara de utilidade pública a Associação Quatro Patas, com sede no Município de
Machado, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento
Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI Nº 5.342/2014
Declara de utilidade pública a Associação Quatro Patas, com sede no Município de

Machado.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Quatro Patas, com sede

no Município de Machado.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - Duarte Bechir, relator - Pompílio Canavez.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.393/2014
Comissão de Redação

O  Projeto  de  Lei  nº  5.393/2014,  de  autoria  do  deputado  Carlos  Pimenta,  que
declara  de  utilidade pública  a  ONG Focinho  Carente,  com sede no Município  de
Oliveira, foi aprovado em turno único, com a Emenda nº 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 5.393/2014
Declara de utilidade pública a Organização Não Governamental Sociedade Focinho

Carente, com sede no Município de Oliveira.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica declarada de utilidade pública a Organização Não Governamental

Sociedade Focinho Carente, com sede no Município de Oliveira.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - Duarte Bechir, relator - Pompílio Canavez.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.394/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 5.394/2014, de autoria do deputado Gustavo Valadares, que
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declara  de  utilidade  pública  a  Sociedade  do  Muriqui,  com  sede  no  Município  de
Caratinga, foi aprovado em turno único, com a Emenda nº 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 5.394/2014
Declara de utilidade pública a Sociedade para Preservação do Muriqui - Preserve-

Muriqui -, com sede no Município de Caratinga.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  declarada de  utilidade pública  a  Sociedade  para  Preservação  do

Muriqui - Preserve-Muriqui -, com sede no Município de Caratinga.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - Duarte Bechir, relator - Pompílio Canavez.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.396/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 5.396/2014, de autoria do deputado Zé Maia, que declara de
utilidade pública a Associação Voluntária de Combate ao Câncer do Distrito de Flor de
Minas - AVCC -, com sede no Município de Gurinhatã, 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 5.396/2014
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 Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Voluntária de Combate ao
Câncer do Distrito de Flor de Minas - AVCC -, com sede no Município de Gurinhatã.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - Duarte Bechir, relator - Pompílio Canavez.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 6 DE DEZEMBRO DE 2014

ATAS
ATA DA 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 4/12/2014
Presidência dos Deputados Dinis Pinheiro e Dalmo Ribeiro Silva

Sumário:  Comparecimento  -  Abertura  -  1ª  Parte:  1ª  Fase  (Expediente):  Ata  -
Correspondência:  Ofícios  -  2ª  Fase  (Grande  Expediente):  Apresentação  de
Proposições: Projetos de Lei nºs 5.669 a 5.672/2014 - Requerimentos nºs 9.248 a
9.266/2014  -  Requerimentos  Ordinários  nºs  49  a  51/2014  -  Comunicações:
Comunicação  do  deputado  Anselmo  José  Domingos  -  Registro  de  Presença  -
Oradores Inscritos: Discursos dos deputados João Leite e Gustavo Corrêa; Questões
de  Ordem; chamada  para  a  recomposição  do  número  regimental;  existência  de
quórum para a continuação dos trabalhos; discurso do deputado Sargento Rodrigues;
Questões  de  Ordem; chamada  para  a  recomposição  do  número  regimental;
inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os deputados e as deputadas:
Dinis Pinheiro - Adelmo Carneiro Leão - Dilzon Melo - Alencar da Silveira Jr. - Almir

Paraca - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Arlen Santiago - Bosco - Cabo Júlio
- Cássio Soares - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Duarte
Bechir - Duilio de Castro - Durval Ângelo - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fábio
Cherem - Fred Costa - Gil Pereira - Gustavo Corrêa - João Leite - João Vítor Xavier -
Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Henrique - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara -
Mário  Henrique  Caixa  -  Marques  Abreu  -  Pompílio  Canavez  -  Rogério  Correia  -
Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Tiago
Ulisses - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Wander Borges.

Abertura
O presidente (deputado Dinis Pinheiro) - 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.



516
____________________________________________________________________________

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 João Leite, 1º-secretário ad hoc, lê a seguinte correspondência:
OFÍCIOS

Do Sr. Djair Fiorillo Lopes, diretor do Departamento de Gestão Interna do Ministério
da  Integração  Nacional  (3),  informando  a  liberação  dos  recursos  financeiros  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. Florian Augusto Coutinho Madruga, presidente da Associação Brasileira das
Escolas do Legislativo e de Contas - Abel -, encaminhando a Carta de Porto Alegre,
aprovada no encontro da entidade realizado nos dias 12, 13 e 14 de novembro, nessa
cidade.

Do Sr. Henrique da Cruz German, procurador de Justiça, prestando informações
relativas ao Requerimento nº 7.297/2014, da Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Luciano Gustavo do Amaral Passos, prefeito municipal de São Joaquim de
Bicas, prestando informações relativas ao Projeto de Lei nº 5.540/2014, em atenção a
pedido de diligência da Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao referido projeto de lei.)

Do Cel. PM. Marco Antônio Badaró Bianchini, chefe da Assessoria Institucional da
PMMG,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  nº  7.740/2014,  da
Comissão de Segurança Pública.

Da  Sra.  Renata  Vilhena,  secretária  de  Planejamento  e  Gestão,  prestando
informações  relativas  ao  requerimento  da  Comissão  Extraordinária  das  Águas
encaminhado pelo Ofício nº 3.038/2014/SGM.

Da Sra. Romana Pessoa Picanço, chefe da Divisão de Convênios da Secretaria de
Planejamento,  Orçamento  e  Administração  do Ministério  da  Ciência,  Tecnologia  e
Inovação, encaminhando cópia do quinto termo aditivo ao convênio que menciona,
firmado entre esse Ministério e o Estado. (- À Comissão de Fiscalização Financeira,
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para  os  fins  do  art.  74  da  Constituição do Estado,  c/c  o  art.  100,  inciso  XVI,  do
Regimento Interno.)

Do Sr. Walter Titoneli, prefeito municipal de Palma, prestando informações relativas
ao Projeto de Lei nº 5.481/2014, em atenção a pedido de diligência da Comissão 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 5.669/2014

Dispõe  sobre  a  aplicação dos  princípios  da  publicidade,  da  transparência  e  do
acesso às informações nos procedimentos de licitação e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Todos os  atos  administrativos e documentos relativos a procedimentos

licitatórios que, por determinação legal ou decisão específica do Tribunal de Contas, a
este devam ser encaminhados serão também publicados em sítio eletrônico do ente
ou do órgão estatal que promover o certame.

Parágrafo único - Também serão disponibilizados no sítio eletrônico:
I - os atos relativos à dispensa ou à inexigibilidade de licitação;
II - os atos dos procedimentos de contratação mediante parcerias público-privadas;
III - os atos relativos a concessões, permissões e convênios.
Art. 2º - Serão publicados em sitio eletrônico, logo após o encerramento do certame

licitatório, o resumo das propostas de todos os licitantes, notadamente a parte relativa
a preços e prazos, e, logo após sua assinatura, o termo do contrato celebrado e seus
eventuais termos aditivos ou modificativos.

Art. 3º - A disponibilização, por meio eletrônico, dos atos e documentos de que trata
esta  lei  não  dispensa  sua  publicação  no  diário  oficial  do  Poder  Executivo,  nas
hipóteses previstas em lei.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 4 de dezembro de 2014.
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Sargento Rodrigues
Justificação:  Pretende-se  com  esta  proposição  fazer  cumprir  as  disposições

contidas na Constituição da República, especificamente no art. 52, inciso XXXIII, no
art. 37, § 32, inciso II, e no art. 216, § 22, na Lei da Transparência e na Lei de Acesso
à Informação, bem como combater práticas de corrupção, na medida em que este
projeto de lei  propõe que todas as informações relativas aos processos licitatórios
sejam acessíveis aos cidadãos.

Assim,  considerando constituir  direito  da  cidadania  e  dever  do  Estado  o  amplo
acesso às informações pertinentes aos procedimentos de licitação pública, peço o
apoio dos ilustres pares para a aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.670/2014
Declara  de  utilidade pública  a  Associação Ação  Social  Ebenezer,  com  sede no

Município de Betim.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Ação Social Ebenezer,

com sede no Município de Betim.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 4 de dezembro de 2014.
Rômulo Veneroso
Justificação:  Há  muitos  anos  exercendo  atividades  de  interesse  social,  a

Associação Ação Social  Ebenezer  é merecedora do título de utilidade pública.  No
desenvolvimento  de  suas  atividades,  a  associação  tem  como principais  objetivos
prestar  assistência a  crianças,  jovens  e  adultos,  promovendo sua inclusão social;
proporcionar  às  pessoas e às  comunidades condições de vida  dignas;  e  oferecer
acompanhamento terapêutico a dependentes químicos, promovendo sua recuperação
integral.

-  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.
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PROJETO DE LEI Nº 5.671/2014
Declara de utilidade pública a Associação Santo Anjo da Guarda,  com sede no

Município de Pará de Minas.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Santo Anjo da Guarda,

com sede no Município de Pará de Minas.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 4 de dezembro de 2014.
Inácio Franco
Justificação: Constituída em 16 de agosto de 2004, a Associação Santo Anjo da

Guarda é entidade sem fins lucrativos, com atividades nas áreas assistencial, cultural,
beneficente e filantrópica.

Sua  finalidade  é  oferecer  apoio  à  criança  carente  através  de  programas  de
atendimento, visando sua integração social através da música, do teatro e da dança,
orientado-a  para  uma  formação  consciente,  livre  das  drogas  e  do  álcool  e
promovendo sua inserção social.

A referida associação preenche todos os requisitos legais para sua declaração de
utilidade pública,  razão pela qual  contamos com a colaboração dos nobres pares
desta Casa para a aprovação deste projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de
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 5.672/2014
Dá a denominação de Yolanda Cerqueira Gonçalves à quadra pertencente à Escola

Estadual Pedro Vicente de Freitas, localizada no Distrito de Belisário, no Município de
Muriaé.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  denominada Yolanda Cerqueira  Gonçalves  a  quadra  esportiva  da

Escola  Estadual  Pedro  Vicente  de  Freitas,  localizada  no  Distrito  de  Belisário,  no
Município de Muriaé.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 4 de dezembro de 2014.
Braulio Braz
Justificação: Yolanda Cerqueira Gonçalves nasceu em 8 de dezembro de 1938 no

Distrito de Vermelho, no Município de Muriaé, onde viveu até os 15 anos de idade,
quando mudou para o Distrito de Belisário. Aos 16 casou-se com o Sr. Silvério, com
quem  teve  três  filhos  e  sete  netos.  Professora,  fez  do  magistério  sua  profissão,
formando-se em pedagogia depois de casada.

Trabalhou  em  diversas  escolas  estaduais  e  municipais,  tendo  sido  diretora  da
Escola Estadual Pedro Vicente de Freitas, cargo que exerceu por vários anos, sendo
considerada uma das melhores diretoras escolares no distrito.

Pessoa muito dinâmica e determinada, elegeu-se vereadora para mandato de seis
anos, entre 1983 e 1988, oportunidade em que demonstrou muito engajamento na
luta pelo desenvolvimento socioeconômico do Distrito de Belisário e das comunidades
da região. Mulher de personalidade forte, destacou-se em vida por suas ações de
bondade e simplicidade, sempre ajudando os mais necessitados.

Um de seus últimos projetos, que permaneceu inalterado até pouco tempo atrás,
consistiu em emprestar vestidos de noiva para as mulheres que não podiam comprá-
los ou alugá-los, tudo isso pela simples satisfação de ajudar.

Dona Yolanda faleceu no dia 10 de junho de 2011, deixando saudades em todos.
Por todos os seus feitos e sua trajetória, a homenagem que lhe pretendemos prestar
por meio deste projeto é oportuna e meritória.

Solicito, portanto, o apoio dos nobres colegas para aprovação deste projeto.
- 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 9.248/2014, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 6° Batalhão de
Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 2/12/2014, em Governador Valadares,
que resultou na apreensão de droga, celulares, munição e balança e na prisão de um
homem; e seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências
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com vistas à concessão de recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado
à sociedade. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº  9.249/2014,  do  deputado  Bosco,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de
congratulações com o Colégio São Domingos pela vitória na 14ª edição do Prêmio
Escola Voluntária, promovido pela Rádio Bandeirantes e pela Fundação Itaú Social. (-
À Comissão de Educação.)

Nº  9.250/2014,  do  deputado  Celinho  do  Sinttrocel,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Secretaria de Transportes pedido de providências para publicação de
edital de concorrência com vistas à recuperação e repavimentação asfáltica da MG-
474, no trecho entre a entrada da BR-116 e Piedade de Caratinga. (- À Comissão de
Transporte.)

Nº  9.251/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado à BHTrans pedido de providências para que, a partir do próximo jogo do
Campeonato  Brasileiro  no  Estádio  Governador  Magalhães  Pinto,  no  dia  7  de
dezembro  de  2014,  seja  intensificada  a  fiscalização  nos  bairros  adjacentes  ao
estádio, para coibir e punir os motoristas e motociclistas que vêm estacionando em
locais proibidos.

Nº  9.252/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Vigilância Sanitária de Belo Horizonte pedido de providências para
que,  a  partir  do  próximo  jogo  do  Campeonato  Brasileiro  no  Estádio  Governador
Magalhães Pinto, no dia 7 de dezembro deste ano, seja intensificada a fiscalização
nos  bairros  adjacentes  ao  estádio,  para  coibir  e  punir  as  pessoas  que  fazem
churrasco em via pública.

Nº  9.253/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao Comando-Geral da Polícia Militar pedido de providências para que,
a partir do próximo jogo do Campeonato Brasileiro no Estádio Governador Magalhães
Pinto, no dia 7 de dezembro deste ano, seja melhorado o policiamento nos bairros
adjacentes ao estádio, inclusive com utilização do policiamento velado, para prevenir
e impedir crimes e contravenções penais praticados por ocasião de jogos e shows.

Nº  9.254/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  Prefeitura  Municipal  de  Belo  Horizonte,  à  BHTrans,  à  Secretaria
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Municipal  de  Serviços  Urbanos  de  Belo  Horizonte  e  à  Secretaria  Municipal  da
Regional Pampulha pedido de providências para que seja estabelecido, na região do
entorno do Estádio  Governador  Magalhães Pinto,  perímetro  em que seja  proibido
estacionar, nos termos definidos durante a Copa do Mundo.

Nº  9.255/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Chefia da Polícia Civil pedido de providências para que a partir do
próximo jogo do Campeonato Brasileiro no Estádio Governador Magalhães Pinto, dia
7  de  dezembro  deste  ano,  na  partida  entre  Cruzeiro  e  Fluminense,  sejam
intensificadas as investigações no interior  dos bairros adjacentes ao estádio,  para
prevenir e punir a prática de crimes e contravenções penais que vêm ocorrendo por
ocasião de jogos e shows.

Nº  9.256/2014,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja
formulado voto de congratulações com a Escola Estadual Duque de Caxias, da região
do Barreiro, por ter obtido a maior nota do Índice de Desenvolvimento da Educação
Básica - Ideb - em Belo Horizonte. (- À Comissão de Educação.)

Nº  9.257/2014,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja
formulado voto  de congratulações  com a  Escola  Estadual  Padre  João Botelho,da
região  do  Barreiro,  pelo  expressivo  desempenho  na  avaliação  do  Índice  de
Desenvolvimento da Educação Básica - Ideb - em Belo Horizonte. (- À Comissão de
Educação.)

Nº  9.258/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Universidade do Estado de Minas Gerais - Uemg - e à Universidade
Estadual de Montes Claros - Unimontes - pedido de providências para enfatizar as
especificidades do atendimento ao idoso nos programas de extensão universitária
dos cursos da área de saúde.

Nº  9.259/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Coordenadoria Especial de Políticas para o Idoso - Cepid - pedido de
providências para que estabeleça parcerias e fomente, junto a instituições de ensino
e  pesquisa  de  Minas  Gerais,  a  realização  de  estudos  sobre  a  temática  do
envelhecimento  populacional,  a  realização  de  diagnósticos  municipais  quanto  a
condições de vida dos idosos, a oferta de apoio técnico aos municípios para o estudo
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sobre as condições de vida da população idosa em âmbito local e a realização de
avaliações de impactos das políticas para idosos nos municípios mineiros, conforme
Proposta  nº  13,  do  Subtema 3  -  “Protagonismo social  e  político”  -,  recebidas  na
Reunião Plenária Final do Parlamento Jovem - Edição 2014.

Nº  9.260/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Secretaria  da Fazenda pedido de providências para realização de
estudos e avaliações de impacto exigidos pela Lei Complementar Federal nº 101 - Lei
de  Responsabilidade  Fiscal  -  visando  à  isenção  ou  à  dedução  de  impostos  a
empresas que contratem empregados idosos, conforme Proposta nº 14, do Subtema
3  -  “Protagonismo  social  e  político”,  recebidas  na  Reunião  Plenária  Final  do
Parlamento Jovem - Edição 2014.

Nº  9.261/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  Secretaria  de  Ciência  e  Tecnologia  pedido  de  providências  para
garantia da inclusão do público de idosos nos cursos de capacitação voltados para a
inclusão digital,  conforme Proposta nº  15, do Subtema 3 - “Protagonismo social  e
político”, recebidas na Reunião Plenária Final do Parlamento Jovem - Edição 2014.

Nº  9.262/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  Secretaria  de  Trabalho  pedido  de  providências  para  estimular  e
orientar os municípios na utilização do Guia Global das Cidades Amigas do Idoso, da
Organização Mundial de Saúde.

Nº  9.263/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Secretaria de Educação pedido de providências com vistas à criação
de incentivo às escolas da rede pública para o desenvolvimento de programas de
convivência intergeracional, envolvendo crianças, adolescentes, comunidade escolar
e idosos, bem como para a inclusão, no programa de capacitação dos professores da
rede pública, da temática do envelhecimento.

Nº  9.264/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  Secretaria  de  Trabalho  pedido  de  providências  para  ampliar  e
aprimorar o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para idosos e orientar
os municípios para que incluam atividades intergeracionais nesse serviço.

Nº  9.265/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
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encaminhado à Secretaria de Saúde pedido de providências para manter a parceria
com  o  Senac  com  a  finalidade  de  oferecer  cursos  gratuitos  de  cuidadores  e  de
ampliar o número de vagas para esses cursos.

Nº  9.266/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  Secretaria  de  Saúde  pedido  de  providências  para  promover
continuamente a qualificação dos profissionais que atendem a população idosa nos
serviços de saúde acerca de temas relacionados ao envelhecimento. (- Distribuídos à
Comissão do Trabalho.)

REQUERIMENTOS ORDINÁRIOS
Nº  49/2014,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte pedido de informações sobre a
execução  do  projeto  de  implantação  de  redutores  de  velocidade  na  Rua  Luiz
Pongelupe, entre a Rua Álvaro Ferreira Cardoso e a Rua Seis, no Bairro Urucuia,
Barreiro de Cima, nesta capital.

Nº  50/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  que,  na
renovação  do  contrato  entre  a  Assembleia  e  a  PUC Minas  para  manutenção  do
Observatório  Mineiro  da  Pessoa Idosa,  seja  incluído  entre  seus objetivos o apoio
técnico aos municípios para subsidiar estudos sobre a temática do envelhecimento
populacional  e  a  avaliação  das  políticas  públicas  municipais  voltadas  para  esse
segmento, conforme Proposta nº 13, do Subtema 3 - Protagonismo social e político -,
recebida  na  Reunião  Plenária  Final  do  Parlamento  Jovem  Edição  2014,  do  dia
31/10/2014, cujo tema geral foi  “Envelhecimento e qualidade de vida”.  (-  Mesa da
Assembleia.)

Nº  51/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhado à  Escola  do  Legislativo  da  Assembleia  Legislativa  de  Minas  Gerais
pedido de providências para que fomente, junto às escolas das câmaras municipais, o
desenvolvimento de projetos que visem incentivar a participação dos idosos como
protagonistas  políticos,  conforme Proposta  nº  12,  do  Subtema 3  -  "Protagonismo
social e político", recebida na Reunião Plenária Final do Parlamento Jovem Edição
2014, do dia 31/10/2014, cujo tema geral foi “Envelhecimento e qualidade de vida”.
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Comunicações
- É também encaminhada à presidência comunicação do deputado Anselmo José

Domingos.
Registro de Presença

O presidente (deputado Dalmo Ribeiro Silva) - A presidência gostaria de registrar a
presença, em Plenário, da ex-deputada Marília Campos e agora deputada eleita. Um
abraço.  A  presidência  registra  também  a  presença,  nas  galerias,  de  alunos  da
educação infantil da Miudinhos Centro de Educação Infantil,  do Bairro Serra. Muito
obrigado pela presença de vocês e das respectivas professoras.

Oradores Inscritos
O presidente - Com a palavra, o deputado João Leite.
O  deputado  João  Leite*  -  Cumprimento  o  senhor  presidente,  os  senhores

deputados,  a  deputada  Liza  Prado,  os  telespectadores  da  TV  Assembleia,  os
cidadãos que comparecem a esta reunião da Assembleia Legislativa, aqueles que
estão lutando pela votação, aqueles que buscam a aprovação do PL nº 3.507/2012,
aqueles que estão aqui aguardando a possibilidade de votação.

Presidente  Dinis  Pinheiro,  chamou  minha  atenção  a  leitura  feita  pelo  deputado
Rômulo Viegas da ata da reunião anterior. V. Exa. ontem fez suspender a reunião do
Plenário para buscar novamente um acordo para a votação da pauta. O tempo que
constou na ata demonstra exemplarmente o que está acontecendo na Assembleia
Legislativa.  Aguardamos por  1h50min uma resposta de alguém que não sabemos
onde está, para vermos se era possível uma ordem para a votação na Assembleia
Legislativa  de  Minas  Gerais.  Já  vivi  muitos  momentos  nesta  Casa.  Houve  um
momento,  no  governo do PMDB e do PT,  quando eu era  oposição,  em que vi  o
governador do Estado mandar um ofício para a Assembleia Legislativa determinando
quem seria o presidente desta Casa. Achei aquele ato um dos mais graves de ataque
ao Poder Legislativo.

No  entanto,  o  que  está  acontecendo  agora  é  algo  inaceitável.  A  Assembleia
Legislativa está parada, aguardando alguém que está no além, que se comunica pelo
telefone, que não conversa com os servidores públicos, que não conversa com o
cidadão e com a cidadã de Minas Gerais e que aguarda que seus representantes
votem  a  pauta  da  Assembleia  Legislativa.  Quem  escolheu  os  deputados  da
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Assembleia Legislativa foi o povo mineiro, não foi um partido. Não é possível que um
partido  ou  alguém  que  se  encontra  neste  momento  na  estratosfera  mande nesta
Casa. Não sei se é uma comissão de transição, não sei que figura é essa que hoje
está mandando na Assembleia Legislativa. Os deputados da Assembleia Legislativa
hoje não têm autonomia para votar.  Chegou, senhoras e senhores,  a ditadura no
Brasil,  chegou a ditadura que fecha a Assembleia Legislativa do Estado de Minas
Gerais.  A Assembleia Legislativa do  Estado de Minas Gerais  pode fechar,  porque
alguém que está fora desta Casa, que não foi escolhido pelo povo de Minas Gerais
para ser deputado, está determinando o que podemos votar. Neste momento, esse
alguém disse que a Assembleia Legislativa não pode votar absolutamente nada.

A Assembleia Legislativa de Minas Gerais, o congresso mineiro, foi fechado uma
vez,  na  ditadura  militar.  Agora  é  uma  outra  ditadura  que  fecha  a  Assembleia
Legislativa, que impede a discussão na Assembleia Legislativa, que impede a votação
na Assembleia Legislativa. Isso é inaceitável. A Assembleia Legislativa - as deputadas
e os deputados - não representa uma pessoa, não representa alguém escolhido pelo
Poder  Executivo.  A  Assembleia  Legislativa,  suas  deputadas  e  seus  deputados,
representam o povo de Minas Gerais. Isso é ditadura.

Temos de esclarecer a população sobre a data-base. Se ela é em 1º de outubro, e
se a Assembleia recepcionou o reajuste do servidor público, porque não podemos
votá-lo?  Alguém,  de  fora,  está  dizendo  que  não  podemos  votar  o  reajuste  dos
servidores públicos. O PT tem de explicar porque ele é contra o reajuste do servidor
público. O reajuste encaminhado pelo governo do Estado é de 4,6%. A inflação este
mês, em Belo Horizonte, está em 7,2%. O PT, que sempre foi contra o Plano Real,
agora está conseguindo destruí-lo.  A população brasileira está querendo ocupar  o
Congresso Nacional, mas está sendo impedida pelo presidente do Congresso, que é
do PMDB, que está ligado ao PT para destruir o Plano Real. O Plano Real está sendo
destruído. Ele foi o maior ganho da população brasileira, população que conviveu no
governo Sarney, do PMDB, com mais de 80% de inflação. Muitos jovens não sabem o
que é isso. O trabalhador recebia seu salário, no final do mês, e a inflação o tinha
corroído todo. Agora, novamente, só neste mês, a inflação foi de 7,2%. Aqui, em Belo
Horizonte, estamos tentando votar 4,6% de reajuste para o servidor. É lei.
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O governador Alberto Pinto Coelho está cumprindo a lei.  Ele determinou para a
Assembleia Legislativa que devemos aprovar o reajuste do servidor do Estado de
Minas Gerais, que tem sua data-base em 1º de outubro. O PT é contra o aumento, é
contra o reajuste dos servidores. Se não é contra, que vote, prove que não é contra.
Venham aqui e votem. Ficará na conta. Dar o aumento quando assumir o governo
não  me parece  a  coisa  correta.  Se  o  projeto  está  aqui,  por  que  o  PT não  está
presente para votar? Por que o PT impede a votação? É lamentável que não esteja
aqui.

O deputado Durval Ângelo (em aparte)* - Estamos aqui, sim, deputado.
O deputado João Leite* - Deputado Durval Ângelo, com muito prazer, ouço V.Exa.

Tenho o maior carinho e o maior respeito por V. Exa., e nossa amizade é de irmão,
mas tenho que dizer para a população de Minas Gerais a verdade. O PT não aceita
votar,  e  estamos  aqui  aguardando  para  votar.  Vimos  ontem  oito  requerimentos
impedindo a votação dos projetos. Ficamos 1h50min aguardando um telefonema não
sei de quem.

Temos um vice-governador eleito, mas ele não está governando Minas Gerais. Os
deputados foram eleitos para a próxima legislatura, e pelo andar da carruagem não
vamos ter uma próxima legislatura, porque essa legislatura não se encerra. Se não
votarmos o orçamento do Estado de Minas Gerais para o próximo ano, vamos ficar
aqui em dezembro, em janeiro, e ficarei com o maior prazer.

O rei  está  nu,  o  PT está  nu,  aquele  PT que prometeu  para  a  população,  que
prometeu aumento para o servidor público se nega a votar.

Aquele PT que prometeu aumento ao servidor público se nega a votar; aquele PT
que se apresentou, aquele PT que demonizou o governo do PSDB, aquele PT que
demonizou  o  Aécio  Neves  -  que  fez  um  governo  austero,  sério,  honrado  -,  que
demonizou  o  governo  do  Anastasia,  que  demonizou  o  governo  do  Alberto  Pinto
Coelho. Esse PT trai o servidor público. Apesar de todo o esforço do presidente Dinis
Pinheiro, ele lançou mão do nosso Regimento, está cortando o dia dos deputados
que não estão frequentando a Assembleia, que não estão vindo para votar. É uma
infelicidade!

Tenho  alegria  de  ser  deputado,  tenho  alegria  de  frequentar  a  Assembleia
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Legislativa, tenho alegria de viajar e de fazer parte das comissões, encontrar-me com
o povo de Minas Gerais. Mas hoje estou envergonhado com a Assembleia Legislativa;
estou  envergonhado  com  o  que  o  PT está  fazendo;  estou  envergonhado  com o
governador eleito, Sr. Pimentel, e com o vice-governador, Sr. Toninho Andrade, que lá
de fora disse que a Assembleia Legislativa não votaria  mais nada.  Ele manda na
Assembleia Legislativa. É o mesmo que vimos no Congresso. Fecharam as portas
para o povo. As pessoas não podiam entrar no Congresso. Deram um mata-leão, um
gogó numa mulher de 70 anos de idade, puseram-na para fora do Congresso. O PT
está  mandando no Congresso,  está mandando na Assembleia Legislativa.  É  uma
vergonha! Estou envergonhado! Ontem, uma jovem gritou: “Você é uma vergonha,
deputado!  Estou envergonhada de você,  deputado!  Você é uma vergonha!”  Fiquei
pensando  e  disse:  “Mas  eu  estou  aqui”.  Ela  estava  se  referindo  à  Assembleia
Legislativa. Sou tão orgulhoso da Assembleia Legislativa, fico tão orgulhoso quando
pego um carro e viajo 500km, 700km para participar de uma reunião de comissão lá
na região dos quilombolas, de Durval Ângelo; lá para as águas de Furnas, do nosso
Pompílio; quando viajo com a Comissão de Segurança Pública, que tem a garra do
deputado Sargento Rodrigues e do jovem Tolentino; quando vejo a briga do Célio
Moreira e do Gustavo Corrêa.  Tenho orgulho da Assembleia Legislativa,  mas não
podemos negar os servidores e a população. Alguém de fora mandar na Assembleia
Legislativa,  como  o  Sr.  Toninho  Andrade,  vice-governador  eleito?  A  Assembleia
Legislativa não vota nada. Não sou seu empregado, Sr. Antônio Andrade. Estou aqui
pelo  povo  de  Minas  Gerais.  Esse  deve  ser  o  sentimento  dos  deputados.  Não  é
possível nos dobrarmos a alguém que está fora da Assembleia Legislativa! O que
mais vamos fazer? Estamos aqui pela manhã, tarde e noite, aguardando. Quem está
mandando os deputados não virem? Quem está mandando os deputados ficarem em
casa? Quem deveria estar mandando nos deputados é o povo mineiro, e não o vice-
governador e o governador eleitos. Eles não têm autoridade para isso. Quem tem
autoridade na Assembleia Legislativa é o povo de Minas Gerais. Quem manda em
mim é o povo mineiro.  Não é possível  aceitarmos o que está acontecendo nesta
Assembleia.

Hoje, despertei às 5 horas da manhã e me lembrei daquela mulher dizendo: “Você é
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uma vergonha,  deputado!  Tenho vergonha de você,  deputado!”  Eu também tenho
vergonha.

Imagino  que  não  vai  dar  certo  o  que  o  PT  está  fazendo,  não  vai  dar  certo
chamarmos a população e discutir o PPAG na Assembleia Legislativa, o que foi uma
grande conquista. Até gostaria de ressaltar o trabalho do deputado André Quintão, um
lutador que vem promovendo todos esses anos o debate para revisão do PPAG. A
população vem, faz as propostas, acatamos as emendas que a população traz, mas,
agora, o Sr.  Pimentel  e o Sr.  Antônio Andrade falam que não poderemos votar  o
PPAG?  Então  foi  brincadeira  deslocar  a  população  até  aqui  para  fazer  as  suas
emendas?

Também tenho vergonha,  jovem mineira que veio aqui e me xingou.  Estou com
vergonha de ser deputado hoje e dizer às pessoas que trouxeram suas emendas para
o PPAG. Agora fui à abertura do torneio de xadrez das escolas estaduais, onde havia
pessoas que aguardam muito uma emenda. Hoje há xadrez em 1.500 escolas. Uma
luta nossa desde 2003. As pessoas querem que o xadrez continue no ano que vem.
Elas perguntaram para mim: “Vocês vão votar o PPAG para continuar o xadrez na
escola, para que, com o orçamento, haja dinheiro para o xadrez?”. Eu disse: “Não
vamos votar”. O PT não quer votar o PPAG; o PT não quer votar o orçamento; o PT
não quer votar o reajuste do servidor público; e o PT não quer votar a PEC nº 69. Em
1º de abril teremos 70 mil servidores do Estado de Minas Gerais na rua. O PT vai
mandá-los embora. Obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.
O presidente - Com a palavra, o deputado Gustavo Corrêa.
O deputado Gustavo Corrêa* -  Boa tarde, Exmo. deputado Dalmo Ribeiro Silva,

presidente desta reunião; Exmos. Srs. deputados e deputadas aqui presentes dos
mais diversos partidos políticos que compõem esta Casa, inclusive aqueles que serão
situação nos próximos quatro anos. Quero cumprimentar todos os telespectadores da
TV Assembleia que nos assistem hoje pelos quatro cantos de Minas Gerais. A TV que
foi criada há cerca de 18 anos através de iniciativa do deputado Alencar da Silveira Jr.
E que hoje, graças à boa gestão do nosso presidente Dinis Pinheiro, se transformou
em televisão digital, como as grandes redes nacionais. Assim, os telespectadores têm
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condições  de  assistir,  com  uma  qualidade  melhor,  o  trabalho  que  os  deputados
realizam nesta Casa.

Ouvia atentamente o discurso do meu colega e líder deputado João Leite acerca do
que vem ocorrendo na Casa, sobretudo nos últimos dias. Tem sido uma constância
dos parlamentares que hoje são oposição - mas volto a dizer, que serão situação
daqui  a  pouco mais  de  20  dias  -  que,  temendo problemas  futuros,  imagino,  não
querem votar uma série de projetos que sempre defenderam, inclusive no que diz
respeito às políticas remuneratórias dos servidores do Estado. Deputado Sargento
Rodrigues, isso é que causa certa estranheza neste parlamentar que ora sobe a esta
tribuna.

Quantas e quantas vezes tivemos as galerias da Assembleia repletas de servidores
dos mais diversos setores da administração pública, reivindicando melhorias salariais.
Nós aqui enfrentamos isso em determinado momento, mostrando que o Estado não
tinha condições de arcar, sobretudo, com os valores que, naquele momento, aqueles
servidores  reivindicavam.  Mas  sempre,  por  meio  do  diálogo,  do  entendimento,
conseguíamos encontrar algo que seria, com certeza, bom para a população mineira.
Espero eu,  e tem sido um pedido de todos os mineiros,  que,  nos próximos dias,
possamos,  se  Deus  quiser,  ter  um  entendimento  e  sejam  votados  todos  esses
projetos  elencados  pelo  deputado  João  Leite  nesta  tribuna para  que os  mineiros
sejam, volto a dizer, beneficiados.

Mas o que me traz sobretudo aqui, hoje, deputado Célio Moreira, é algo por que, na
última terça-feira, subi a esta tribuna, a fim de alertar os mineiros, algo que começou
a ocorrer de forma descarada em Brasília na tarde de ontem. Houve uma reunião de
mais de 17 horas, deputado Fabiano Tolentino, e nosso grande ex-governador Aécio
Neves, hoje senador, soube, no seu papel que foi delegado pelos brasileiros, levantar
a  bandeira  de  mostrar  que  aquilo  que  o  atual  governo  federal  iniciou  na  última
semana é algo que dá tristeza a todos que fazem a vida pública brasileira. O atual
partido  da  presidente  da  República  perdeu  completamente  o  respeito  com  a
democracia. Ele tem-se utilizado dos mais sujos atos para aprovar seus projetos, que
irão prejudicar o que está previsto em lei. A atual presidente da República, durante
toda  a  campanha,  pregava  que  o  Brasil  se  encontrava  num  mar  de  rosas.
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Começamos a ver  que a máscara está caindo. A inflação está de volta,  já temos
sentido no bolso o aumento da gasolina. Agora, para completar, o que me entristeceu
mais  ainda,  vi  inúmeros  amigos  parlamentares  se  vendendo  ontem  em  troca  de
pagamentos  de  emenda  para  fazer  algo  que  não  está  previsto  na  Lei  de
Responsabilidade Fiscal.  A atual presidente da República, que iludiu os brasileiros
durante a campanha eleitoral,  fazendo e falando algo que sabíamos que não era
verdade, agora tenta consertar isso. Mas lamento e tenho certeza de que a população
brasileira,  daqui  a quatro anos,  saberá ver  os  que queriam ver  o  Brasil  mudar  e
aqueles que montaram um programa de governo para perpetuar-se no poder. É algo
típico dos países vizinhos, que o atual governo ajuda com recursos nacionais. Mas
agora precisa alterar todo o seu orçamento para poder exatamente suprir e investir
nas áreas em que eles têm de ser aplicados.

Subo hoje aqui como brasileiro, indignado e triste. O Congresso Nacional, que eu
julgava  ser  uma  casa  decente,  democrática,  rendeu-se  de  joelhos  a  esse  atual
governo em troca de uma mixaria de emendas parlamentares.

* - Sem revisão do orador.
Questões de Ordem

O deputado Gustavo Corrêa - Peço, presidente, o encerramento de plano por falta
de quórum.

,O deputado Rogério  Correia  -  Verificação,  presidente.  Disseram que  o  PT não
estava para  votar.  O PT está  aqui,  mas  o  PSDB não  quer  votação  e pede para
terminar  a reunião.  Veja como é a demagogia,  não querem ouvir  o  outro lado.  A
demagogia do PSDB fica explícita na TV. Deu para ver como funciona a demagogia
do PSDB? Eu falei para vocês.

O presidente -  É  regimental.  A presidência  solicita  ao  secretário  que proceda à
chamada dos deputados para a recomposição de quórum.

O secretário (deputado Fabiano Tolentino) - (- Faz a chamada.)
O  presidente  -  Responderam  à  chamada  21  deputados,  que,  somados  a  5

deputados em comissão,  totalizam 26 parlamentares.  Portanto,  há quórum para a
continuação dos trabalhos.  Com a palavra,  para seu pronunciamento,  o deputado
Sargento Rodrigues.
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O  deputado  Sargento  Rodrigues*  -  Sr.  Presidente,  Srs.  Deputados,  Sras.
Deputadas, público que nos acompanha pela TV Assembleia e visitantes nas galerias,
boa tarde. Gostaria de trazer aqui dois assuntos extremamente importantes para a
segurança  pública  brasileira  e  que,  certamente,  tem  passado  despercebido  por
milhares e milhares de cidadãos brasileiros.

O primeiro  deles  se refere  ao  Projeto  de  Lei  nº  256/2005,  do  senador  Marcelo
Crivella, do Estado do Rio de Janeiro. Parece que temos alguns congressistas, sejam
deputados federais, sejam senadores, que devem estar no mundo da lua ou vivendo,
no  mínimo,  em  outro  planeta  para  não  compreenderem  o  que  se  passa  com  o
cidadão brasileiro, com o trabalhador, com a pessoa honrada, séria e pagadora de
impostos deste país.

O  senador  Marcelo  Crivella  apresentou  um  projeto  que  disciplina  o  uso  de
equipamentos pelos agentes de segurança pública em todo o território nacional. Na
verdade,  o  art.  2º  desse  Projeto  de  Lei  nº  256,  do  Senado  da  República,  diz  o
seguinte: “Fica vedado o uso de cassetete de madeira, assim como a condução de
espadas,  sabres,  lanças  ou  armas  congêneres,  salvo,  no  último  caso,  em
solenidades, manifestações festivas, comemorativas ou equivalentes”.

O senador está dizendo que a Polícias Militares não podem utilizar cassetete de
madeira.  Ele  quer  que  as  Polícias  Militares,  aliás,  as  polícias  brasileiras  façam
enfrentamento de black bocs e anônimos como fizeram na Copa das Confederações.
Se esse incompetente senador da República estivesse nas ruas de Belo Horizonte ou
do próprio Estado do Rio de Janeiro, ou tivesse o trabalho de assistir à televisão, ele
veria o que esses grupos fizeram com as forças policiais do nosso país. Se esse
incompetente  senador,  no luxo  do  seu gabinete com ar  condicionado,  tivesse um
pouco mais de atenção, talvez não apresentasse uma porcaria de projeto como esse,
que é um desserviço à Nação brasileira. Há pessoas - deputados federais, estaduais,
vereadores, advogados,  promotores, juízes,  senadores -  que acham que a polícia
brasileira deve carregar no coldre uma rosa. Deputado Wander Borges, alguns acham
que a polícia brasileira deve trazer, no lugar da arma de porte individual, um buquê de
flores para fazer enfrentamento nas ruas, seja no combate ao crime, seja no combate
aos vândalos e criminosos que estão travestidos de manifestantes.
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Deputado Wander Borges, V. Exa. estava aqui para aprovar a Lei nº 21.324, que foi
a Lei nº 43 deste deputado, proibindo o uso de máscaras nas manifestações públicas
em nosso estado. O cidadão honrado, patriota, que quer discutir o fim da corrupção, a
roubalheira da Petrobras e tantos outros escândalos deste país não vai de máscara.
Ele vai de cara limpa. Ele não ousa usar máscara, pois faz questão de colocar seu
rosto na frente das câmeras, das máquinas fotográficas e dos celulares - comumente
usados - que filmam e fotografam. Por isso, em Minas Gerais, na Copa do Mundo,
logo depois que aprovamos essa lei, a força pública não teve tanto trabalho. Por que
ela  não  teve  tanto  trabalho  como  na  Copa  das  Confederações?  Porque  ali,
infelizmente, os grupos anônimos e os black blocs, travestidos de manifestantes, mas
compostos por bandidos e criminosos, estavam depredando o patrimônio público e
privado. Todos nós, mineiros, lembramos das imagens que mostraram esses grupos
radicais  na porta do Detran,  virando uma viatura da Polícia Civil  e  a depredando
totalmente. Todos nós acompanhamos pelas imagens da televisão o que eles fizeram
na Avenida  Antônio Carlos  com a  Avenida  Antônio  Abrahão Caram.  Eu  estava  lá
naquele último dia. Acompanhei tudo de 1 hora da tarde até às 21 horas. Após eles se
evadirem,  a  polícia  foi  fazer  o  chamado  rescaldo.  Lojas  foram  depredadas,
saqueadas,  pessoas  foram feridas.  Naqueles  movimentos  de  2013,  na  Copa das
Confederações, 21 policiais foram feridos. Em Ribeirão das Neves, uma cabo, uma
policial feminina, chegou a tomar um tiro no ombro.

Agora nos deparamos com um projeto que segue para sanção da presidente Dilma
Roussef.  Deputado  Rogério  Correia,  não  tenho  nenhuma  dúvida  de  que  ela  vai
sancionar. A linha, pelo menos do PT, no plano federal, é a do direito penal mínimo.
Por eles, ninguém vai para a cadeia. É só poesia, é o país de Alice, é o país das
maravilhas, onde bandido não precisa ficar preso. Tenho certeza de que a presidente
vai sancionar essa “m...” de projeto desse senador incompetente, que fica trancafiado
em seu gabinete.

Agora,  pasme,  deputado  Wander  Borges,  porque  a  coisa  não  fica  aí:  estão
querendo acabar com as forças policiais do nosso país. Mas quero avisá-los para
terem cuidado com o que estão fazendo, porque o maior prejuízo será do cidadão, do
trabalhador, da pessoa honrada que trabalha todos os dias, que bate cartão e que, de
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forma digna, contribui para o crescimento do País. O deputado federal Paulo Teixeira
apesentou outro projeto 10 vezes pior: o Projeto de Lei nº 4.471/2012, que traz algo
absolutamente nefasto,  que vai  colocar  a polícia no banco dos réus em qualquer
circunstância. Com a aprovação desse projeto, nenhum policial brasileiro vai enfrentar
criminoso. Vejamos o que diz o Projeto de Lei nº 4.471/2012, de autoria do deputado
federal Paulo Teixeira, do Estado de São Paulo. Vejam o que esse cidadão, também
incompetente, também no mundo da lua, colocou em seu projeto, a respeito do art.
292  do  Código  Penal:  “Art.  292  -  Se  houver,  ainda  que  por  parte  de  terceiros,
resistência à captura em flagrante, ou ao cumprimento de ordem judicial, o executor e
as pessoas que o auxiliarem poderão usar moderadamente dos meios necessários
para  defender-se  ou  para  vencer  a  resistência”.  As  palavras  foram  colocadas  de
forma maquiavélica por esse deputado. Ele se refere à resistência de terceiros. Ora, a
polícia não enfrenta terceiros. Não adianta tentar suavizar: a polícia enfrenta bandido
perigoso, armado até os dentes.

Mais adiante, deputado Wander Borges, preste atenção à redação sugerida ao § 1º
do art. 292, pelo Projeto de Lei nº 4.471, de autoria do deputado federal pelo PT de
São  Paulo,  Paulo  Teixeira.  “§  1º  -  Se  do  emprego  da  força  resultar  ofensa  à
integridade corporal ou à vida do resistente (...)” Leia-se: do bandido, do criminoso, do
estuprador, do latrocida, do sequestrador, do traficante, que arrebentam as famílias
brasileiras.  Mas,  voltando ao projeto,  “(...)a  autoridade policial  competente deverá
instaurar imediatamente inquérito para apurar  esse fato, sem prejuízo de eventual
prisão em flagrante”. Traduzindo: para quem é operador do direito ou da segurança
pública, esse projeto coloca a polícia no banco dos réus. Se eu fosse policial da ativa,
deputado Rogério Correia, e isso fosse transformado em lei, sabe como eu faria a
segurança pública? Sabem como os meus colegas,  policiais  civis  e militares,  vão
fazer a segurança pública? “Vocês fingem que a lei existe em defesa do cidadão de
bem e da força policial, e eu finjo que trabalho. Vou patrulhar o asfalto; vou parar na
padaria e tomar um cafezinho e vou cumprimentar o dono da banca de revistas. Vou
fazer relações públicas, mas não vou fazer o enfrentamento do crime, porque, se eu
der um tiro em legítima defesa própria ou de terceiros...” Aqui, estão colocando na
gaveta o chamado auto de resistência; estão tungando o auto de resistência. Qual é o
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policial brasileiro que vai ter coragem de trocar tiros com um bandido, se a legítima
defesa própria ou de terceiros está indo para o espaço? Se for dado um tiro, ainda
que em legítima defesa, o delegado tem de instaurar o inquérito. Não importa se foi
em  legítima  defesa,  se  o  bandido  estava  armado,  se  há  testemunhas,  porque  o
inquérito vai ser aberto e você será preso em flagrante. Pergunto então: qual é o
policial que vai querer trabalhar neste país?

Para as pessoas que começaram a nos acompanhar neste momento: o Projeto de
Lei nº 4.471, do deputado federal Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, põe a polícia
no banco dos réus em qualquer circunstância, ainda que esteja agindo em legítima
defesa, própria ou de terceiros - ou da vítima. Então pergunto: o que querem mais?
Querem que a polícia ande com um buquê de rosas no seu coldre? Querem que a
polícia  finja  que  o  crime  não  está  acontecendo?  Eles  vão  conseguir,  deputado
Wander Borges; eles vão conseguir.

Infelizmente,  quando  lembramos  dos  maiores  expoentes  do  PT,  em  Brasília,
percebemos que a cabeça deles é da linha do direito penal mínimo. Por eles, não se
prende ninguém, nem estupradores, nem latrocidas, nem homicidas. Por eles, tudo é
o país  de Alice,  é  o país  do conto  de fadas.  E aí,  deputado Wander  Borges,  eu
pergunto:  como é  que  a  polícia  vai  conseguir  trabalhar?  Já  que  ela  está  sendo
impedida de agir, e o policial não é burro, ele não vai atuar, vai cruzar os braços. Ele
vai passar na porta da sua casa, deputado Wander Borges, e vai cumprimentá-lo: “Oi,
Dr. Wander Borges, tudo bem?”. Vai passar na porta do outro cidadão, mas ele não
vai fustigar, não vai abordar veículo para ver se há drogas e armas, porque ele não é
burro.  Ele  não vai  correr  atrás  de  bandido  fugindo  da polícia,  não  vai  entrar  em
qualquer lugar onde seja notoriamente, reconhecidamente, local de homizio. Não vai
porque ele não é burro. Querem acabar com a ação da polícia. Nessa linha, deputado
Wander Borges, vão acabar.

Agora,  o maior  prejuízo  disso  tudo é do cidadão.  O cara levanta  cedo,  pega o

ônibus lotado,  com a marmita debaixo do braço;  talvez esse deputado não tenha

passado por isso. Eu sei o que é isso. Eu fui engraxate, fui vendedor ambulante,

camelô,  jornaleiro,  office-boy,  auxiliar  de  tesouraria,  fui  policial  e  sou  policial  da

reserva. Fui policial por 15 anos, na ativa, e eu sei o que é isso. Esse cidadão que
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trabalha, quando tiver uma filha estuprada, esse cidadão que pega o carro, que paga

seu imposto, que vai trabalhar, seja aonde for, seja de ônibus, seja de carro, mas que

trabalha todos os dias, vai ficar abandonado, pois a polícia vai cruzar os braços. A

polícia não consegue fazer mais nada se projetos como esse continuarem passando.

Olhe, esse Congresso Nacional, com algumas raras exceções, dá nojo, deputado

Wander Borges, dá nojo. Dá nojo porque ficam enclausurados em gabinetes, longe da

realidade. Enquanto isso o cidadão estaciona o carro e ocorre uma extorsão, em que

se paga R$20,00, R$30,00, R$40,00. Aqui mesmo, no entorno da Assembleia, vários

jornalistas da Casa reclamaram que o cidadão estava cobrando R$50,00. Mas ele

não pode ser preso; não pode. Aqui, debaixo dos nossos olhos, o que eles estão

matando,  estuprando!...  Mas,  infelizmente,  parece  que  há  pessoas  que  estão  no

mundo da lua.

* - Sem revisão do orador.

Questões de Ordem

O deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, estou vendo que se encontram

em Plenário apenas 6 deputados. Portanto, peço encerramento, de plano, da reunião

porque, com seis deputados não há quórum para continuação dos trabalhos.

O deputado Alencar da Silveira Jr. - Verificação, Sr. Presidente. É regimental, não

é?

O presidente -  É  regimental.  A presidência  solicita  ao  secretário  que proceda à

chamada dos deputados para a recomposição de quórum.

O secretário - (- Faz a chamada.)

O presidente - Responderam à chamada 16 deputados. Portanto, não há quórum

para a continuação dos trabalhos.

Encerramento

O presidente -  A presidência encerra a reunião, convocando as deputadas e os

deputados  para  a  especial  de  logo  mais,  às  20  horas,  nos  termos  do  edital  de

convocação. Levanta-se a reunião.
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ATA DA 61ª REUNIÃO ESPECIAL DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 24/11/2014

Presidência do Deputado João Leite
Sumário: Comparecimento - Abertura - Atas - Destinação da Reunião - 1º Painel:

Composição  da  Mesa  -  Execução  do  Hino  Nacional  -  Palavras  do  Presidente  -
Palavras do Sr. Weber Magalhães - Palestra Magna - 2º Painel: Composição da Mesa
- Esclarecimentos sobre a Dinâmica dos Trabalhos - Palavras do Sr. Francisco Adolfo
Ferreira - Palavras do Sr. Ricardo Leão de Andrade - Palavras do Sr. José Eugênio -
Palavras  do  Sr.  Carlos  Cruz  -  Esclarecimentos  sobre  os  Debates  -  Debates  -
Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os deputados:
Antônio Carlos Arantes - João Leite - Mário Henrique Caixa.

Abertura
O presidente (deputado João Leite) - Às 9h15min, 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 Mário Henrique Caixa, 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 do ciclo de debates Muda Futebol
Brasileiro: Desafios de uma Renovação, que possui os seguintes objetivos: debater
os principais desafios e apontar soluções em busca de um futuro melhor para o nosso
futebol  e  para  todos  que  a  ele  se  dedicam;  discutir  estratégias  e  ações  para
modernização  e  desenvolvimento  de  todas  as  estruturas  do  futebol,  buscando
renovação em todos os níveis - estrutural, conceitual, filosófico e de gestão; refletir
acerca de uma necessária articulação das políticas educacionais e de saúde com o
processo de formação de atletas, desde o futebol amador até as categorias de base
dos times profissionais; e, por fim, discutir a estrutura de financiamento do futebol
brasileiro, considerando o papel das entidades privadas e o papel do poder público
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enquanto definidor de políticas públicas de apoio e incentivo a essa prática esportiva.
1º Painel

Composição da Mesa
O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs. professor Mark

Williams,  chefe  do  Departamento  de  Ciências  da  Vida  da  Universidade  Brunel
Londres, PhD em ciências do movimento e psicologia experimental pela Universidade
de Liverpool e ex-chefe do Departamento de Ciências do Desporto da Universidade
de  Sidney;  e  Geraldo  Flávio  Vasques,  procurador-geral  adjunto  institucional  do
Estado,  representando  a  procuradora-geral  de  Justiça,  Sra.  Maria  Odete  Souto
Pereira; a Exma. Sra. defensora pública Roberta de Mesquita Ribeiro, representando
a Defensoria Pública-Geral  do Estado;  e os  Exmos.  Srs.  Weber Magalhães,  vice-
presidente  da  Confederação  Brasileira  de  Futebol  -  CBF;  Paulo  Bracks,  diretor-
executivo  da  Federação  Mineira  de  Futebol;  Francisco  Adolfo  Ferreira,  diretor-
executivo  do  Centro  de  Excelência  em  Performance  de  Futebol  -  Ceperf  -,  ex-
preparador físico de Cruzeiro, Atlético, Minas Tênis Clube, Al Ain Club (Emirados): e
Muharraq Club (Bahrain),  gestor esportivo e professor do curso de treinadores da
CBF.

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 este ciclo de debates.
Palavras do Presidente

Bom dia a todos e a todas que estão presentes no Plenário da Assembleia para
este  ciclo  de  debates.  Quero  agradecer  muito  a  todos  que  contribuíram  para  a
organização deste evento. Como sempre falamos durante a preparação deste ciclo
de  debates,  esperamos  que  esta  seja  apenas  a  primeira  rodada.  Queremos,
especialmente  no  próximo ano,  realizar  outros,  discutir  futebol,  discutir  também o
esporte  em  Minas  Gerais  e  dar  uma  contribuição  para  o  Brasil.  Temos  alguns
documentos de gestão que são importantes.

E agora mesmo a Assembleia deverá se debruçar sobre o Plano Plurianual de Ação
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Governamental - PPAG. Este ciclo de debates está sendo gravado e taquigrafado. No
final, teremos um documento ao qual todas as instituições terão acesso, e também
uma comissão para acompanhar e sugerir os próximos passos deste debate, que já
se iniciou com a comissão que o preparou. Poderemos ter informações e sugestões
importantes  para  o  planejamento  em  Minas  Gerais.  Poderemos  ter  também
informações importantes  para  o  orçamento do Estado de  Minas Gerais.  Temos a
expectativa, desde a nossa discussão nesta comissão preparatória, de influenciar os
documentos  da  saúde,  da  política  de  educação em Minas  Gerais,  da  política  de
assistência  social  e,  especialmente,  da  criança  e  do  adolescente.  Temos  a
expectativa de aproximar a escola da base do futebol, dos times de futebol amador.
Recentemente  a  Argentina,  em  legislação,  considerou  seu  futebol  amador  como
formador, como base do futebol.  Temos, então, a expectativa de aproximar nosso
futebol amador das escolas, dos nossos técnicos; temos a expectativa de fazer do
futebol amador o meio de formação dos nossos atletas junto à escola e também de
formação dos nossos técnicos, com o prestígio e com a presença fundamental dos
nossos professores de educação física.

Portanto, é com muita alegria que a Assembleia Legislativa os recebe nesta manhã.
Estenderemos esta discussão por todo o dia. Agradeço muito a presença do Prof.
Mark Williams, chefe do Departamento de Ciências da Vida da Universidade Brunel
Londres: Mister Williams, thank you for your visit in our state. Thank you very much.
Agradeço ainda a presença da Sra. Roberta de Mesquita Ribeiro, defensora pública,
representando  Christiane  Procópio  Malard,  defensora  pública-geral  do  Estado  de
Minas Gerais; do Sr. Geraldo Flávio Vasques, procurador-geral adjunto institucional
do  Estado  de  Minas  Gerais,  representando  a  Sra.  Maria  Odete  Souto  Pereira,
procuradora-geral  de  justiça;  do  Sr.  Weber  Magalhães,  vice-presidente  da
Confederação Brasileira de Futebol - CBF; do Sr. Paulo Bracks, diretor-executivo da
Federação Mineira de Futebol; e do Sr. Francisco Adolfo Ferreira, diretor-executivo do
Centro de Excelência em Performance de Futebol.

Vejo  o  José  Eugênio  e  o  Ângelo  Ferrari.  Na base  do futebol  temos  também  a
formação dos nossos árbitros, que começam no futebol amador, o que não é fácil,
não é Ângelo? Só quem apitou sabe o que é o Alvorada e o Reunidos.
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Quero ler o pronunciamento, a mensagem do deputado Dinis Pinheiro, presidente
da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, que se empenhou ao máximo
para realizarmos este ciclo de debates. Passo a ler, então, o pronunciamento de S.
Exa., o presidente da Assembleia. (- Lê:) “Sempre antenada com as questões mais
urgentes e atuais do Estado e do País, a Assembleia de Minas Gerais se orgulha de
promover esse ciclo de debates. Esse evento acontece no momento em que o futebol
mineiro está no topo das competições nacionais: o campeonato brasileiro e a Copa
do Mundo.

E, como lembrava o vice-presidente da CBF, também nas outras divisões temos um
protagonismo importante  no  futebol  mineiro,  com  o  Boa,  de  Varginha,  o  América
mineiro e o Tombense. Os nossos times participaram de todos os eventos, como o
Tupi, de Juiz de Fora, que teve uma performance muito boa. Podemos dizer que isso
não é por acaso, podemos atribuir essa  performance  à organização e à gestão do
nosso futebol.

Ao mesmo tempo, este ciclo de debates acontece apenas quatro meses depois da
derrota mais dura sofrida por uma seleção brasileira em uma Copa do Mundo, aquele
7X1 para a Alemanha, aqui mesmo em nosso querido Mineirão, que alguns estão
chamando de Mineiraço.

Nesse contexto, é preciso equacionar vitórias e derrotas dentro de campo com a
realidade brasileira, de modo a tentar compreender quais são os desafios e possíveis
soluções em busca de um futuro melhor para o nosso futebol e para todos que a ele
se dedicam.

No  século  XXI,  cada  ator  relevante  do  futebol,  como  jogadores,  torcedores,
dirigentes, imprensa e as forças de segurança, precisa compreender, mais do que
nunca, o seu papel em um cenário de mudança. Portanto, este ciclo de debates, indo
na mesma direção, é uma maneira de chamar a atenção da sociedade para uma
questão  fundamental,  que  é  a  necessidade  imperativa  de  mudanças  no  esporte
símbolo nacional.

Recentemente, o futuro do futebol brasileiro também virou tema de discussão em
Harvard, aquela que é considerada a melhor universidade do mundo. Nesse debate,
a goleada para a Alemanha virou símbolo dos problemas de gestão do esporte mais
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popular do País. Lá também foi lembrado que a estrutura que comanda o futebol no
Brasil  teve  origem  com  o  decreto-lei  de  Getúlio  Vargas,  que  criou  o  Conselho
Nacional de Desportos - CND -, nos anos de 1940. Qualquer debate sobre o futebol
brasileiro hoje deve levar em conta a modernização de todas as estruturas do futebol
e o processo de formação de atletas, do futebol amador às categorias de base dos
times profissionais. Ao mesmo tempo, deve-se discutir a estrutura de financiamento
dos clubes, que hoje são financiados, em grande parte, pela receita de direitos de TV.

Outras questões a serem debatidas são o Código Brasileiro de Justiça Esportiva, a
atuação dos Tribunais de Justiça Desportiva e a importância do Estatuto do Torcedor,
que trata de direitos, deveres e condutas criminosas.

Confrontados  com essas  questões,  vamos  todos  chegar  à  conclusão  de que o
esporte que é considerado uma paixão nacional precisa mudar. Ninguém ignora que o
futebol brasileiro vive um momento de crise. Um exemplo dessa crise é o fato de que
os estádios, que deveriam ser espaços de lazer e diversão, vêm se tornando campos
de batalha e violência.

Nesse  sentido,  as  Comissões  de  Segurança  Pública  e  de  Esporte,  Lazer  e
Juventude realizaram audiência pública no início deste mês que constatou que não
há solução mágica para a questão da violência no futebol brasileiro, uma vez que o
esporte  é  o  reflexo  de  uma  sociedade  violenta.  Ao  mesmo  tempo  em  que  os
envolvidos em brigas nas arenas necessitam de sanções penais, temos a certeza de
que  há  espaço  para  uma  política  preventiva,  que  considera  o  investimento  em
políticas educacionais, promovendo maior aproximação entre o futebol e as escolas
públicas. É necessário que se criem políticas de educação dentro e fora dos estádios.

As crises podem ser motivadoras. Podem se tornar em reflexão para o salto em
direção  à  eficiência  tão  pretendida.  Tenho  certeza  de  que,  deste  debate,  sairão
propostas e projetos para transformar o futebol brasileiro, a fim de que tenhamos um
País melhor dentro dos estádios, mas como reflexo de ações desenvolvidas do lado
de fora desses estádios.

O  escritor  Albert  Camus,  que  atuou  como  goleiro,  disse  certa  vez  que  'o
conhecimento da alma humana passa por um campo de futebol'. É essa dimensão
humana desse esporte que legou ao mundo Garrincha, Pelé, Tostão, Zico, Reinaldo,
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Neymar, Ruy - ele está aqui conosco -, Euler, e que deve ficar em primeiro plano. E é
para debater esse esporte fascinante, na expectativa de contribuir para o avanço das
ideias em torno de mudanças no futebol, que ouviremos a palavra dos especialistas.

Agradeço a presença de todos os debatedores que vieram aqui para partilhar seu
inestimável  conhecimento e desejo a cada participante desta  jornada um trabalho
proveitoso, ao qual, reitero, esta Casa dará toda sua atenção e seu apoio.”

Esta é a manifestação do presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas
Gerais, deputado Dinis Pinheiro. Muito obrigado.

Palavras do Sr. Weber Magalhães
Bom  dia  a  todos.  Gostaria  de  cumprimentar  a  Mesa na  pessoa do  presidente,

deputado João Leite, que, por sua qualidade de humildade, esqueceu-se de colocar
seu  nome entre  os  atletas  que  citou  agora.  João  Leite  foi  realmente  um  goleiro
extraordinário que todos aqui em Minas Gerais conhecem. Cumprimentando toda a
Mesa, quero encaminhar um abraço também ao mais novo presidente de federação,
Castellar  Neto,  que  assumiu  este  ano.  Por  intermédio  do  Paulo  Bracks,  quero
encaminhar nossa satisfação em ter o Castellar hoje com grande trânsito dentro da
CBF. Ficamos muito satisfeitos por ver Minas Gerais hoje nessa condição ímpar no
futebol  brasileiro.  Quero  também  saudar  alguns  amigos  aqui  presentes:  Heraldo
Panhoca, Ocimar Bolicenho, o Ferrari, um representando o direito esportivo, outros
são  executivos  do  futebol,  e  o  Ferrari  na  arbitragem.  Sem  dúvida  nenhuma são
pessoas influentes no futebol brasileiro.

Quero agradecer o convite e dizer que, infelizmente, o presidente Marin não pôde
estar presente, mas na quarta-feira deverá estar aqui conosco nessa grande decisão
da Copa do Brasil.

Quero  salientar  ainda que  dos  cinco  grandes  campeonatos  que a  CBF realiza,
Minas Gerais ficou com mais de 50%. Ganhou o Tombense, na Série D; na Série A, o
Cruzeiro; e quarta-feira teremos o Cruzeiro ou o Atlético como campeão da Copa do
Brasil. E, como o senhor bem citou, ainda existe a possibilidade de o América mineiro
e o próprio Boa chegarem à primeira divisão.

Realmente, é um momento importante do futebol mineiro. É importante fazermos
esse debate. É bastante salutar, sem dúvida nenhuma, porque ao final será elaborada
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uma proposta, um documento a ser encaminhado também à CBF, já que no ano que
vem, a partir  de abril,  teremos mudanças. Assumirá a presidência Marco Polo Del
Nero, que hoje é vice.

Quero  agradecer  a  todos  e  dizer  que a  CBF  está  à  disposição da  Assembleia
Legislativa.  Levem  nosso abraço  ao  deputado  Dinis  Pinheiro  por  esta  importante
iniciativa,  que  demonstra  que  no  Estado  está  se  trabalhando  o  futebol
profissionalmente e que o esporte tem crescido. Ficamos muitos satisfeitos, já que
nossa  região  engloba  Minas  Gerais  na  vice-presidência.  Então,  parabéns  à
Assembleia  Legislativa,  parabéns  a  todos  os  palestrantes.  Sem  dúvida  nenhuma
teremos um grande seminário nesta manhã e tarde de segunda-feira. Muito obrigado,
um bom dia para todos.

O locutor - Com a palavra, para proferir a palestra magna, o Prof. Mark Williams.
PALESTRA MAGNA

Bom dia a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer à Assembleia Legislativa
de Minas Gerais o convite para vir aqui falar aos senhores. É sempre uma grande
satisfação visitar o Brasil. Cheguei ontem à noite, exatamente no momento da vitória
do Cruzeiro, então parabenizo o time local. Vou falar para vocês nesta manhã sobre o
papel  da  ciência  do  esporte  no  futebol,  mais  especificamente  em  três  aspectos:
primeiramente vou falar sobre a alta preparação dos atletas do Reino Unido, com foco
no instituto inglês de esportes.

Como o esporte de alta perfomance representa os jogos olímpicos, depois vou falar
mais  sobre  a  ciência  esportiva,  a  ciência  do  esporte  como um grande e positivo
impacto no desenvolvimento do campeonato inglês, e também, mais especificamente,
sobre minha principal área de  expertise, que é a psicologia esportiva. Vou destacar
alguns  exemplos  sobre  como  a  psicologia  esportiva  tem  ajudado  a  facilitar  o
desenvolvimento de jogadores de elite na Inglaterra, e, especificamente, sobre como
temos  melhorado  o  comportamento  de  treinadores  e  ajudado  a  identificar  os
jogadores de elite, no tocante ao impacto de mudança de processos e sistemas que
são fundamentos, isto é, a base do desenvolvimento de jogadores e atletas do Reino
Unido.

Em primeiro lugar, vou falar um pouco sobre a ciência do esporte, que é um campo



544
____________________________________________________________________________

multidisciplinar  que  envolve  as  disciplinas  de  fisiologia,  psicologia,  biomecânica  e
análise da perfomance, para tentar melhorar a perfomance dos atletas e também para
a promoção da atividade física, o bem-estar e a saúde.

A  ciência  do  esporte,  sobretudo  as  ciências  biológicas,  têm  sido  muito  bem
abraçadas ou recebidas no Reino Unido. Aqui temos alguns exemplos de medições,
testes, provas ou exames que têm sido feitos pelos fisiologistas na área do esporte.
Também utilizamos jogos para a participação, para a tomada de decisão e para a
biomecânica.  São campos  muito bem aceitos  no  futebol.  De fato,  historicamente,
como uma disciplina acadêmica, a ciência do esporte é comparativamente recente.
Ela teve início na Inglaterra em 1985, e eu fui um dos formandos nessa área em
1998. Nos últimos 20 anos, essa ciência, essa disciplina tem aumentado e crescido
muito.

Então, basicamente em 1998, havia somente meia dúzia de universidades no Reino
Unido que ofereciam esse curso de graduação em ciência do esporte. Somente 10%
a 20% da população britânica ia para esse tipo de universidade. Agora, em 2014, das
130 universidades do Reino Unido, 90 oferecem ciência do esporte como curso de
graduação. Quase 45% da população britânica vai para a universidade, e agora o
curso de ciência do esporte é mais popular e tem sido cada vez mais procurado. Na
verdade, essa é uma reflexão de como esse campo tem crescido durante os últimos
25 anos.

Agora gostaria de destacar um livro recente que editei, muito embora a perspectiva
da palestra de ciência do esporte envolva muito mais a psicologia. Esse livro conta
com  a  contribuição  de  diferentes  disciplinas,  de  pessoas  famosas  na  área  da
fisiologia,  da psicologia de esporte e da biomecânica.  Houve muitas  contribuições
para esse livro. É um livro muito útil, que nos dá uma ideia muito ampla do tipo de
pesquisa e trabalho aplicado que acontece no mundo do futebol. O livro conta com
diferentes capítulos que ilustram muito bem como são as teorias, os princípios e as
medições  utilizadas  e  aplicadas  em  clubes  profissionais.  O  chefe  da  ciência  do
esporte  no  Manchester  e  no  Liverpool,  por  exemplo,  também  contribuíram  com
capítulos para o livro.

Neste momento, quero falar um pouco sobre o desenvolvimento e a preparação dos
atletas olímpicos do Reino Unido.
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Historicamente o Reino Unido não tem investido muito no esporte de elite. Contudo,
no início dos anos 1990, na verdade no início dos anos 2000, quando a cidade de
Londres  foi  selecionada  para  ser  a  sede  dos  Jogos  Olímpicos  de  2012,  eles
realmente começaram a se preocupar mais com isso e também a investir mais. Então
temos  a  seleção  da  Grã-Bretanha,  a  Associação  Olímpica  Britânica  e  também  a
Associação Paraolímpica.  Eles  se juntaram, e  hoje temos  o  Instituto  Britânico  de
Esporte, que tem um orçamento de mais ou menos £100.000.000,00 por ano. Eles
investiram mais ou menos £600.000.000,00 basicamente em um sítio de quatro anos,
de 2008 a  2012.  Eles  continuam, então,  com o  mesmo nível  de  investimento  no
esporte  de  elite  até  as  olimpíadas  do  Rio.  Eles  também  têm  250  pessoas,
funcionários dedicados à ciência do esporte. Temos a distribuição dos cientistas do
esporte  em  diferentes  disciplinas  do  conhecimento.  Por  exemplo,  temos  70
fisioterapeutas, 20 fisiologistas, 15 pessoas da área de análise da performance e tudo
mais.  Então  há  o  total  de  250 pessoas  dedicadas  à  ciência  do  esporte  que são
contratadas especificamente  pelo  Instituto Britânico de  Esportes  para dar  apoio  e
base a ele e aos estudos feitos com o esporte de elite. Temos também 15 centros de
alta performance e parcerias com 12 instituições.

Os pontinhos azuis são as áreas do Instituto Britânico de Esportes. Na verdade,
houve muito debate sobre os benefícios de haver apenas um centro nacional para
onde todos os atletas iriam. Uma outra ideia seria distribuir os centros pelo país. Cada
centro estaria dedicado a um esporte diferente. Por exemplo, no centro que está na
cidade de Birmingham temos a vela; ciclismo está baseado na cidade de Manchester;
e hóquei está muito perto de Londres. Então, basicamente, temos centros espalhados
por  todo  o  país  dedicados,  cada  um  deles,  a  um  esporte  específico.  Há  ainda
parcerias com 12 instituições acadêmicas que também têm a contribuição e o apoio
da  ciência  do  esporte  para  cada  atleta.  Também  o  Instituto  Britânico  de  Esporte
basicamente apoia 50 modalidades esportivas para 1.700 atletas. Está calculado que
eles oferecem 4 mil horas de apoio e contribuição para atletas de elite por semana.
Basicamente, temos £1.000.000,00 de apoio da ciência do esporte em um período de
quatro anos.

É claro que existe um investimento muito considerável no esporte de elite e alta
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performance.  Acho que o mais  positivo  que poderia falar  sobre Londres é que o
investimento paga dividendos. Acho que o sucesso do time de BIC, a associação de
que eu falei anteriormente, é basicamente uma forte reflexão ou reflexo do dinheiro
investido por meio de medicina do esporte e da ciência do esporte na preparação e
no treinamento dos esportistas de elite. Em relação ao esporte profissional,  temos
uma estrutura basicamente semelhante à de futebol, tênis e rúgbi. Todos estão muito
bem estruturados e têm um bom apoio e uma contribuição da ciência do esporte.
Acho que o Barclays Premier League, o campeonato inglês, tem um financiamento
muito importante que basicamente vem dos direitos oriundos da TV.

Também a grande maioria dos clubes e os times do campeonato inglês têm também
uma  equipe  de  apoio  da  ciência  do  esporte  que  é  muito  maior  que  muitos
departamentos acadêmicos de algumas universidades. Não seria pouco comum, por
exemplo, o Manchester City, um grande clube, recrutar talvez 50 cientistas esportivos.
Então há muitas pessoas trabalhando a questão de condicionamento físico. Algumas
pessoas também trabalham com a questão de nutrição. Talvez meia dúzia de pessoas
estão  trabalhando  com  análise  de  performance de  jogadores,  e  outras  estão
dedicadas  à psicologia de esportes.  Também temos um pessoal  trabalhando com
jogadores. Há ainda outro tipo de funcionários trabalhando com a questão acadêmica.
Então essa tem sido uma área que tem crescido muito. No instituto anterior  onde
trabalhei,  na  universidade  na  cidade  de  Liverpool,  no  Noroeste  da  Inglaterra,
estabelecemos o primeiro curso de graduação na ciência do futebol. Ele foi lançado
em  1997,  e  agora  temos  80  formandos  dessa  universidade  que  trabalham  no
campeonato inglês.

Avaliação não apenas das práticas, mas também de todas essas estratégias que
foram implementadas no futebol inglês. Por exemplo, os acordos televisivos para a
transmissão desses jogos também nos liberou um certo orçamento, que nos permitiu
melhorar um pouco em relação a verbas, e hoje em dia já dispomos de cifras em
torno de £6.000.000,00. A Premier League aumentou de modo significativo e notável
o controle por meio da certificação de todas essas academias, saindo de uma-estrela
para  quatro-estrelas,  dependendo  do  apoio  fornecido  a  cada  um  dos  jogadores.
Quanto maior  o  ranking, maior  seria  o  valor  da  verba transferida para  a Premier
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League.  Havia um incentivo muito grande por  parte de todos os clubes para que
estivessem sempre em conformidade com esses padrões impostos pela liga inglesa.

De modo geral, nesta palestra gostaria de falar um pouco sobre a estrutura que
temos desfrutado na psicologia do esporte e no desenvolvimento dessas atividades e
habilidades.

A primeira parte se concentra no treinamento dos treinadores. É interessante, como
cientista  que  trabalha  com  o  aprendizado,  diferenciar,  para  os  treinadores,
performance,  desempenho,  de  aprendizado.  Por  exemplo,  se um treinador  estiver
trabalhando com um grupo de adolescentes de 14 e 15 anos de idade, meninos e
meninas, em uma sessão de treinamento,  o que vemos é o desempenho desses
pequenos  atletas.  Opostamente  a  isso,  a  aprendizagem  envolve  a  retenção  de
conhecimentos que se apresentarão ao longo de um período mais extenso de tempo.
Trata-se da transferência dessas habilidades. Basicamente, isso seria a transferência
e a variação dessa habilidade que se apresentará,  por  exemplo,  em determinada
competição.  A diferenciação entre  desempenho  e  aprendizagem  é importante  por
haver variáveis que, na verdade, influenciam cada uma delas.

E  essas  variáveis  são  diferentes.  Cada  um  dos  treinadores  faz  três  coisas:  a
primeira,  transmitir  informações,  dar  instruções  verbais  e  fazer  demonstrações;  a
segunda,  a  estrutura  da  prática  para  que  os  jogadores  tenham  uma  forma  de
participar  da  prática;  a  terceira,  o  feed  back,  que variará  de  complexidade  e  de
intensidade. Basicamente, a tarefa do treinador é obviamente induzir o atleta a um
determinado desempenho em uma sessão de treinamento.  A ciência tem dito que
quanto  maior  a  instrução,  a  educação  e  as  demonstrações  feitas,  melhor  será  o
aprendizado  do  atleta.  Por  exemplo,  a  prática  constante  em  blocos  nem  sempre
produzirá  a  melhor  performance,  mas  certamente  o  melhor  feed  back  nos
proporcionará uma melhora no desempenho.

Nem sempre vemos o mesmo em relação ao aprendizado. Se estivermos focados
na produção do aprendizado, talvez as perguntas para o treinador fossem: qual é o
mínimo  de  informação  prescritiva  que  terá  de  passar  ao  atleta  para  que  possa
executar uma determinada habilidade? Em segundo lugar devemos nos perguntar:
será que estou fazendo essa prática de forma aleatória ou com uma determinada
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variabilidade que, de fato, ajude no desenvolvimento daquela atividade? Será que o
que temos visto no treino será reproduzido na quadra ou no campo? Naturalmente,
isso forçará os atletas a se adaptarem para desenvolverem essas novas habilidades.
Qual  é o  mínimo de  feed back que precisamos desses atletas  para  que possam
passar a desenvolver também o aprendizado de forma independente?

Como  podem  ver,  do  ponto  de  vista  filosófico,  a  influência  do  treinador  na
performance e no aprendizado certamente guiará o seu comportamento.

Há dois,  três anos, o nosso interesse principal era entrar nos clubes da Premier
League  da  Inglaterra  e  tentar  identificar  especificamente  o  que  cada  um  dos
treinadores  estava  fazendo  com  os  jogadores,  ou  seja,  qual  estratégia  estavam
utilizando.  Então,  fizemos  filmagens  de  80  sessões  de  treinamento,  envolvendo
treinadores  que  estavam  dentro  da  licença  que  chamamos  de  A ou  B  da  Uefa.
Registramos todas essas sessões e fizemos o que chamamos de análise de time use,
ou a análise da utilização do tempo para entender que tipo de engajamento havia em
cada uma delas.

Nesse gráfico que está na tela, no eixo vertical temos a proporção do tempo, para
cada uma dessas sessões, de tratamento gasto nas atividades físicas. Por exemplo,
tinha  o  trabalho  fisiológico,  que  é  aquele  feito  sem  bola,  ou  seja,  aquecimento,
resfriamento, o treino com bola, mas sem adversário. A prática de habilidades era
feita com bola e com adversário, mas sem nenhuma estratégia tática. Do outro lado
do gráfico, no outro eixo, temos o número de atividades que achávamos que refletiam
melhor  as  demandas  de  atividades,  que  é  o  que  chamamos  de  forma  de  jogo.
Fazendo um cruzamento, temos o que chamamos de face play, que seria a defesa
versus ataque, temos os jogos de posse, jogos de condicionamento. Então,  todos
esses treinadores já estavam trabalhando ali no meio acadêmico, com jogadores de
elite. Observamos que 1/3 deles já trabalhava com grupos não de elite.

Com esse trabalho descobriu-se que 65% do tempo era gasto nas atividades de
treinamento  e  apenas  35%  nas  atividades  de  jogo  propriamente  ditas.  O  nosso
argumento  era  o  seguinte:  pelo  fato  de  essa  atividade  de  jogo  refletir  melhor  a
perfomance  necessária,  talvez  devesse  se  gastar  um  pouco  mais  de  tempo  nas
atividades de jogo do que nas de treinamento.
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Na Inglaterra, observamos que há uma espécie de divisão bem clara do tempo.
Infelizmente, o que os treinadores estavam fazendo com os jogadores não tinha o
suporte científico prescrito pela academia. Vemos que há pouca diferença entre esses
três  grupos  de  atividades.  Ou  seja,  o  tipo  de  treinamento  que  os  treinadores
específicos  davam  para  os  atletas  de  elite,  de  não  elite  ou  de  subelite  era
basicamente o mesmo. Também havia três grupos etários. Tínhamos um grupo de
jogadores de 9 até 13 anos, o sub-16, e os adultos. Observamos alguns padrões bem
semelhantes em todos essas faixas etárias.

Concluímos que, aparentemente, os treinadores gastavam 65% do seu tempo em
atividades que quase sempre não estavam fortemente relacionadas à competição em
si.  Isso não pareceu ser uma grande mudança na prática, independente da idade
desses  jogadores.  Talvez,  seria  o  caso  de gastar  um  pouco  mais  de  tempo  nas
atividades de jogo, especialmente na medida em que esses grupos se tornassem
mais velhos. Contudo, ainda não temos todos os dados necessários para suportar
que os resultados da equipe serão esses.

Atualmente, estamos tentando melhorar o tempo de jogo gasto nas atividades de
jogo e, possivelmente, daqui a pouco, vamos inverter isso. Ou seja, gastaremos 65%
nas  atividades  de  jogo  e  apenas  35%  nas  atividades  físicas  pré-jogo.  Também
registramos os  comentários  verbais  dos  treinadores.  Utilizávamos  o  microfone de
lapela e, na medida em que a sessão de treinamento evoluía, tudo o que se falava
era gravado. Então, fomos categorizando os comportamentos dentro dessas quatro
categorias que vocês podem ver aqui. Como pode ser observado, a atividade mais
frequente era a instrução e a menos frequente, o silêncio prolongado. Tínhamos um
ambiente  muito  rico  em  instruções.  Ou  seja,  as  atividades  de  treinamento  eram
intensamente  direcionadas  e  as  atividades  táticas  e  técnicas,  aprendidas  e
experienciadas de forma educativa.

Talvez o treinador estivesse agindo como um catalizador para facilitar o ambiente,
muito mais que apenas o possuidor do conhecimento que deveria ser transferido para
o atleta. Muito possivelmente, seria um ambiente mais focado no aluno que no próprio
treinador.  Vemos  aqui  o  desenvolvimento  de  uma  estrutura  sistemática  para  a
avaliação e o treinamento dos treinadores. Será que sabemos o que os treinadores
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estão fazendo ao longo das diversas seções de treinamento? Sabemos, por exemplo,
o que está sendo feito numa parte do Brasil, se comparada com outro estado, com
outro clube? Há necessidade muito grande de fazermos um benchmarking em todos
esses  clubes para entender  a  natureza e  os  comportamentos  que os  treinadores
estão utilizando com os jogadores.

Há  perguntas  interessantes,  por  exemplo,  sobre  o  currículo  adequado  para  os
jogadores de 10, 12 ou 14 anos. Como podemos monitorar, avaliar, para saber se o
comportamento  do  treinador,  se  as  mudanças  de  performance estão  sendo
significativas?  Então,  haveria  benefício  em  fazer  um  benchmarking no
estabelecimento  de  métricas,  por  exemplo,  para  engajar  diferentes  tipos  de
atividades.  Para  investirmos  na  educação  dos  treinadores,  até  certo  ponto
deveríamos melhorar a educação da família, dos pais sobre o que é uma boa prática
de treinamento. Muitas vezes os pais têm a ideia de que o treinador é aquela pessoa
que grita muito, que está sempre dando instruções. Talvez não seja essa a verdade.
As evidências, como eu disse há pouco, indicam que o treinamento deve ser focado
no aprendizado, e não na performance. Talvez possamos fazer mudanças por meio
da educação da própria família, para que os pais percebam que tipo de ambiente é
aquele e se está de fato melhorando ou não as práticas de aprendizado.

Nessa segunda seção vamos falar  um pouco a  respeito do  trabalho que temos
desenvolvido  na  aquisição  de  habilidades  dentro  desse  meio.  Estamos  muito
interessados,  por  exemplo,  no  desenvolvimento  de  habilidades  de  jogo  como
antecipação, previsão e tomada de decisões. Talvez possamos até afirmar que, ao
longo dos últimos 20 anos, obtivemos bons resultados para desenvolver ideias que
suportassem  melhor  mudanças  nutricionais,  condições  de  fortalecimento,
treinamentos de força e de resistência. A ciência tem tentado muito desenvolver essa
área  particular,  ou  seja,  o  treinamento  tático.  Sabemos  que  uma  das  principais
habilidades, principalmente dos jogadores de elite, é observar a orientação postural
de um oponente. Essa informação permite ao jogador avaliar, por exemplo, que tipo
de ataque o oponente fará. Isso envolve testes como gravações. Temos um sistema
que permite, por exemplo, identificar onde o jogador está fixando o seu olhar. Assim,
podemos observar um jogador um pouco mais habilidoso, outro menos habilidoso.
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Então,  esse estudo nos dá  uma sequência  de estratégia,  que vai  sendo utilizada
pelos atletas.

Aqui temos várias situações que nos permitem analisar o que um atleta faz, por
exemplo,  se  a  bola  está  longe  ou  perto  da  marca  do  pênalti.  Os  jogadores
profissionais  são  mais  eficazes  na  utilização  dos  próprios  sistemas  visuais  para
verificar e perceber essas atitudes.

Será que poderão me ajudar no vídeo? Estou sem  mouse para acionar o vídeo.
Esse é o Frank Lampard, que é um excelente exemplo. Vejam como está observando
antes de receber: está olhando para os lados, a fim de ter uma visão geral do campo.
Esse  vídeo  foi  retirado  de  uma  transmissão  convencional  de  jogo.  Estávamos
observando a capacidade de esses atletas fazerem um registro.

Por favor, voltemos à apresentação. Obrigado. Também sabemos que os jogadores
profissionais são os melhores no reconhecimento da estrutura e da familiaridade no
desenvolvimento de sequências de jogo. Na medida em que os profissionais assistem
a essas sequências, eles reconhecem, por exemplo, as ligações entre os diversos
elementos do campo, como a zaga e os volantes. É preciso que essa familiaridade
favoreça o desenvolvimento de uma determinada jogada ao longo do jogo. Essa é
uma  das  questões  principais,  ou  seja,  justamente  essa  capacidade  de  antecipar
jogadas.

Outra habilidade que também sabemos - se pudesse mostrar aqui outro vídeo - é
quando o goleiro manda a bola para um lateral ou um zagueiro, que está ali circulado.
Ele recebe a bola e tem a opção de verificar o próximo elemento do campo a quem
passará a bola. Foi-se desenvolvendo uma hierarquia de probabilidades que ajuda a
prever o que vai ocorrer a partir de determinada situação de jogo.

Quero mostrar a vocês que fizemos um trabalho muito intenso para tentar identificar
que  tipo  de  teste  poderia  nos  ajudar  a  verificar  as  habilidades  que  teriam  mais
influência no desenvolvimento dessas capacidades, como previsão de jogada. Muitas
vezes um comentarista diz que um jogador tem visão de jogo, o que não quer dizer
que  ele  tem  melhor  capacidade  de  visão  que  outros  jogadores.  A qualidade  da
informação que chega a um determinado jogador é exatamente a mesma que chega
a outro. A diferença é a forma como um determinado jogador de elite processa a
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informação por ele percebida. Depois de milhões de horas de prática, os resultados
nos  levam  a  acreditar  que  esses  especialistas,  esses  jogadores  diferenciados
processam a informação de forma mais eficiente. Eles captam a informação postural
do  seu  oponente,  reconhecem  aquela  estrutura,  possuem  um  sistema  de
reconhecimento da familiaridade,  têm mais familiaridade com aquele movimento e
refinam  aquele  conhecimento,  por  exemplo,  de  qual  seria  a  principal  jogada  do
oponente e para onde ele mandaria a bola.

Hoje  é  possível  medir  um  pouco  essas  habilidades.  Temos  um  projeto  com  a
federação de futebol da Austrália. Foram realizados testes com 50 jogadores de 11 a
18 anos, para analisar as suas habilidades. É uma forma semelhante de trabalho que
tem sido desenvolvida em várias outras copas, em ligas, em  premières de vários
países.  O  objetivo  geral  dessas  pesquisas  é  desenvolver  um  programa  de
treinamento que facilite a aquisição mais rápida de habilidades inteligentes de jogo.
Exploramos  a  forma  como  podemos  reestruturar  o  treinamento,  para  melhor
promover as habilidades de tomada de decisão de jogo. Temos tentado identificar os
diferentes processos de raciocínio utilizados por jogadores diferenciados, durante e
após as jogadas. Procuramos diferenciar esse processo de raciocínio do de um atleta
não tão habilidoso. Temos utilizado muitos vídeos, a realidade virtual, a tecnologia de
animação, para simular essas situações para os jogadores, na prática.

Acredito que muito em breve a próxima geração do playstation da Fifa terá algum
dispositivo  na  cabeça e  a  sensação  de jogo em  primeira  pessoa.  É  claro  que a
tecnologia é extremamente cara e não dá para ser comercializada, para as famílias
comprarem  para  os  seus  filhos.  Mas  é  uma  tecnologia  muito  útil,  para  o
desenvolvimento de treinamento, o treinamento dos jogadores e para dar  feedback
aos jogadores. Em princípio, consegue-se voltar com aquele jogador exatamente na
mesma jogada experimentada no jogo do dia anterior. Ele simula aquela jogada, o
que  faz  com  que  reaja  de  forma  diferente.  Desse  modo,  vai-se  construindo  o
treinamento.

Estamos  tentando  utilizar  isso  da  melhor  forma  possível.  É  uma  área
interessantíssima  e,  na  minha  opinião,  há  dois  fatores  que  diferenciam  esses
jogadores  de  alto  nível:  basicamente  a  sua  capacidade  psicológica,  o  que  dá
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melhores  condições  de  antecipação  de  jogo;  e  o  desenvolvimento  de  suas
habilidades táticas.

Nessa última sessão, falaremos a respeito da psicologia do esporte e da aquisição
de  habilidades,  o  que  pode  influenciar  os  administradores,  por  exemplo,  no
estabelecimento de procedimentos para o desenvolvimento de jogadores de elite. Em
primeiro lugar, uma pergunta que diz respeito a especialização versus diversificação.
Alguns  países  abraçam  a  visão  de  que  as  crianças  devem  participar  de  grande
variedade de esportes precocemente e que o esporte principal só deve ser treinado
mais tarde. E os dados do futebol, ao redor do globo, indicam-nos que temos um
sistema  de  engajamento  precoce  maior  que  o  de  especialização  precoce.  O
engajamento precoce diz que o jogador de futebol  começa a praticar o esporte a
partir dos 4 ou 5 anos de idade e passa muito mais horas engajado naquele esporte
do que em quaisquer  outros,  muito  embora não esteja  restrito  ao  futebol,  já  que
também participa de outras atividades esportivas. E o tempo que gasta em outras
atividades esportivas não tem influência negativa no acúmulo de desenvolvimento de
suas habilidades.  Isso porque o futebol  é um esporte  tão forte do ponto de vista
cultural  que os jogadores  gravitam ao  seu redor  muito precocemente.  Esses  são
dados  que  obtivemos  há  alguns  anos,  utilizando  questionários,  entrevistas  e
formulários,  na  tentativa  de  observar  a  quantidade  de  horas  de  treinamento
cumulativo que determinado jogador acumularia entre os 8 e os 16 anos de idade.

Temos, aqui, as diferentes categorias de jogadores representando seus colegas das
escolas públicas, mas não representam os jogadores como um todo. E aqui temos o
número de horas acumuladas: 7 mil horas de prática. Se você quer realmente ser um
jogador do campeonato inglês, tem que, normalmente, começar a praticar o esporte
aproximadamente aos 5 anos, investir o mínimo de nove ou dez anos no esporte,
perfazendo, basicamente, 700 horas de treino por ano, 16 horas por semana, 9 horas
de prática em treino informal e também 9 horas semanais em práticas individuais, ou
seja, 7 mil horas no total. São dados que coletamos de seis países da Europa. Aqui
temos dados de Portugal, Suécia, Inglaterra e França. O que tentamos fazer com o
estudo foi mapear o perfil do desenvolvimento de jogadores de 6 a 16 anos de idade.

Aqui temos a competição, que é basicamente o jogo, as horas gastas por ano pelos
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jogadores  nos  jogos  de  futebol.  Aqui  temos  o  gráfico,  com  pontinhos  em  preto,
mostrando  as  horas  investidas  basicamente  em  treinos  com  um  treinador,  nas
limitações da academia, como resultado do plano de performance dos jogadores de
elite  do  campeonato  inglês.  Temos  aqui  os  pontinhos  quadradinhos,  que  estão
aumentando no gráfico, mostrando que os clubes agora têm acesso aos jogadores
basicamente por 10 horas semanais, a partir dos 6, 8 anos de idade. E esse triângulo
representa as horas investidas em futebol de rua sem nenhum tipo de treino com
treinador, fora do ambiente acadêmico ou mais formal. Aqui, como vemos no gráfico,
há  na  Europa  um  sistema  bastante  formalizado,  onde  as  crianças  gastam  boa
quantidade de tempo em treinos com treinadores, num ambiente mais formal, e um
tempo razoável - eu diria - no jogo. E, depois, com 10, 11 anos de idade, há uma
mudança muito clara, visto que menos horas são gastas com brincadeiras ou jogos e
mais horas são gastas com o treino formal com treinadores.

Temos também dados coletados no Brasil. Não vou falar qual sistema é melhor ou
pior, mas posso dizer que o perfil é muito diferente. Nossas informações se referem a
50  jogadores  de  elite  no  Brasil.  Como  vocês  podem  ver,  temos  muito  menos
investimentos em treinos com treinador, em treino formal durante o desenvolvimento
do jogador e mais horas investidas em atividades relacionadas a brincadeiras, que
não incluem o futsal. Se acrescentarmos o futsal, as horas aumentarão muito.

Apoio os jogos mais informais, o futebol jogado na rua. A diferença em relação aos
europeus  diz  respeito  mais  às  atividades  com  brincadeiras,  mais  informais.  O
interessante  é  que  Portugal  registra  menos  horas  de  treino  formal,  mas  não  há
nenhum jogador da Europa investindo nesse tipo de atividade mais informal, como
acontece no Brasil. Lá é muito mais formal a partir de uma idade muito baixa. Essa
amostra é de jogadores a partir  dos 11 anos.  Parece que recentemente isso tem
mudado, o foco é muito mais em treinos liderados por treinadores, um ambiente muito
mais formal.

Em termos da importância do treino e do jogo, acredito que é relevante sim. Temos
dados de jogadores que acompanhamos na Premier League, o campeonato inglês.
Na faixa de 13 aos 16 anos, basicamente, eles são contratados ou liberados pelo
clube.  Queríamos  registrar  aqui  as  horas  semanais  investidas  em  atividades  não
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lideradas  por  treinadores.  Lembrem  que  é  o  mesmo  grupo  de  jogadores,  todos
entrando para o clube aos 6 anos de idade, com a mesma exposição aos treinos com
treinador entre 6 e 16 anos e realizando o mesmo tipo de treino e de jogos. Podemos
ver ali as horas por semana de futebol de rua - depois esses jogadores se tornaram
profissionais na idade de 16 anos. Temos, então, há quatro anos, com a idade de 12
anos; há três anos, 13 anos de idade; com 14 e 15 eles foram mantidos ou liberados
pelo clube.

Podemos  ver  que  os  jogadores  que  passaram  mais  tempo  fazendo  atividades,
como o futebol de rua, entre 13 e 16 anos de idade, têm mais probabilidade de se
tornarem profissionais  na  idade  de 16 anos.  A ideia  é a  seguinte:  será  que eles
tiveram maior probabilidade de se tornarem profissionais porque tiveram uma boa
combinação  entre  atividades  de brincadeira  ou  de  jogo  informal?  Ou será  que  a
natureza  desse  tipo  de  atividade  é  importante  no  sentido  de  que  ela  cria  uma
dinâmica ou um ambiente de descoberta, de aprendizado, com habilidades técnicas
que vão ser integradas de uma forma diferente? As crianças, quando jogam, recriam
o que veem na TV.

Dos dados que mostrei anteriormente, quando os treinadores entram, têm de fazer
uma coisa muito mais estruturada, com simulações e jogadas mais formais. Será que
eles se afastam do que realmente é o jogo? Em essência, se não há um equilíbrio
bem feito,  não entre o jogo e o treino,  mas com a atividade que o treinador está
fazendo...  Se o treinador  está criando atividades que são específicas  de jogo,  as
jogadas,  e  isso  é  um  desafio  para  os  meninos,  ótimo;  mas,  se  estão  criando
atividades muito estruturadas, muito rígidas e os afastam da condição de jogo, é uma
evidência clara de que o que as crianças fazem sozinhas na rua, sem treinador, é
necessário para compensar a falta desse tipo de habilidades técnicas e do ambiente
de  aprendizado  que  eles  não  têm  num  treino  muito  formal,  muito  rígido,  com
treinador. E, é claro, é necessário também esse tipo de atividade mais relacionada a
brincadeiras de rua, a futebol de rua para a aquisição de habilidades.

Fizemos outro estudo enviando alguns questionários e entrevistas para sabermos
se,  quando faziam 16 anos,  eram retidos ou liberados, e o resultado está  ali.  As
crianças  que  se  tornam  profissionais  na  idade  de  16  anos  têm  mais  horas
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acumuladas de atividades relacionadas a jogos feitos na rua,  a ambientes menos
rígidos.

A questão não é o acúmulo puro das horas de treino, tem muito mais a ver com
uma  meta  específica.  Na  verdade,  nesse  tipo  de  treino  há  intenção  definida  de
melhorar as habilidades.

Aqui temos um modelo típico de aprendizado de habilidades. Vemos que o aprendiz
tem três etapas. Primeiro, temos um estágio cognitivo, que demanda menos atenção,
e depois o outro estágio. Por exemplo, se estou aprendendo a dirigir um carro, no
início tenho de me concentrar muito, é muito cognitivo. Tenho de me concentrar muito
na marcha, mas depois que essa habilidade for adquirida, tudo fica mais automático e
já posso dirigir sem prestar tanta atenção, já posso ouvir rádio etc. Mas não quero ser
um Lewis Hamilton da Fórmula 1. Quando quero ir da minha casa para o trabalho,
tenho  esse  desenvolvimento,  não  tenho  de  melhorar  as  minhas  habilidades  para
mudar de marcha. Nós chegamos ao segundo estágio, mas os jogadores continuam
para mudar as habilidades nas quais eles são bons. Os especialistas, por exemplo,
passam mais tempo praticando coisas em que eles não são bons do que naquelas
em que eles são bons. Eles acham que o treino tem mais demanda física e mental e
passam  mais  tempo  refletindo  sobre  o  treino.  Eles  têm  um  comportamento
compulsivo, têm um distúrbio compulsivo, porque o esporte é a obsessão da vida
deles. Eles ficam obcecados em melhorar aquilo que eles não fazem tão bem.

Em termos de implicação prática, o importante é monitorar o engajamento prático
do treino em que os jogadores têm uma agenda diária de treinamento. Há algumas
associações de futebol  que estão  fazendo isso na internet.  Há uma oportunidade
muito boa para atividades de brincadeiras, sobretudo na Europa. Aqui eles já fazem
esse tipo de atividade de brincadeira e futebol de rua. Há necessidade de que os
jogadores desenvolvam a alta regulação e as habilidades mentais de reflexão, que
são necessárias para aprender novas habilidades.

Algo que eu poderia avisar para eles não fazerem é não enfatizar demais a questão
da maturidade física no desenvolvimento dos jogadores de elite.  Temos dados de
mais de 6 mil  jogadores dos clubes do Campeonato Inglês entre 9 e 16 anos de
idade. A seleção, na Inglaterra, começa em setembro, e 48% dos jogadores nasceram



557
____________________________________________________________________________

entre setembro e dezembro. Somente 12% nasceram no último trimestre, de junho a
agosto. É isso que falamos do efeito da data de nascimento. Basicamente, acontece
isso com os jogadores profissionais, os semiprofissionais e o futebol amador. A ideia é
que os treinadores estão selecionando jogadores baseados na parte física, que estão
no  início  do  desenvolvimento,  e,  potencialmente,  poderíamos  estar  perdendo
jogadores dos últimos meses do ano, que talvez tenham mais habilidade no futuro.

A tendência dessa questão é piorar, e não melhorar. Temos dados do Brasil que
refletem isso. A idade relativa aqui é muito forte e está aumentando em importância
nos últimos 20 ou 30 anos. Temos dados de seis nações da Europa, das seleções
nacionais de jogadores sub-21. Coletamos dados no ano de 2000 e coletamos os
mesmos dados, das mesmas equipes, em 2010. Como podem ver, temos o efeito da
idade relativa. Ela existe de fato e tem aumentado e ficado cada vez mais forte. Aqui
temos uma alta quantidade de jogadores que nasceram no primeiro trimestre do ano
de seleção, que é normalizado na competição da Uefa, feita em janeiro, que é o mês
de seleção.

Em  relação  à  população  normal,  seria  uma distribuição  de  25%.  Temos  dados
nacionais da França. O gráfico superior destaca a data de nascimento para todos os
jogadores que foram para o Clairefontaine, na França.

Como vocês podem ver, aqui temos o efeito da idade relativa, que existe de fato,
que tem aumentado e ficado cada vez mais forte. Temos uma grande quantidade de
jogadores  que  nasceram  no  primeiro  trimestre  do  ano  de  seleção,  que  é,  claro,
normalizado na competição da Uefa, em janeiro, que é o mês de seleção.

Em relação à população normal, seria uma distribuição de 25%. Aqui temos dados
da  França.  Esse  gráfico  superior  destaca  a  data  de  nascimento  para  todos  os
jogadores que foram para Clairefontaine, na França. Como podem ver, há um forte
efeito da idade nos que foram para Clairefontaine, onde a seleção treina, onde é o
centro de treinamento. Nesse tipo de amostra de jogadores, temos também dados
fisiológicos e endométricos. Concluímos que não houve diferença significativa entre
os  quatro  trimestres.  Isso  significa,  na  verdade,  que  os  jogadores  selecionados
nascidos no quarto trimestre eram tão maduros fisicamente quanto os que nasceram
no primeiro trimestre do ano.
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Na  verdade,  a  chance  de  ser  selecionado  para  a  academia  ou  centro  de
treinamento de elite é menor se você nasceu mais tarde, porque biologicamente a
pessoa  é,  na  média,  mais  imatura.  No  outro  gráfico  inferior,  o  que  vemos  é  a
percentagem de jogadores que vão para o centro de treinamento de elite, aos quais é
oferecido um contrato profissional. E aqui vemos os jogadores nascidos no quarto
trimestre que são convidados a jogar profissionalmente.

Também temos  os  dados  de  todos os jogadores  que foram selecionados como
candidatos para jogador do ano e também para jogador da Fifa nos últimos 20 anos.
Nessa  amostra,  realmente  não  vemos  claramente  o  efeito  da  idade,  da  data  de
nascimento. Nessa linha pontilhada, temos o que seria o resultado esperado para
toda a população. E vemos que a proporção mais alta é de jogadores que nasceram
no primeiro e no quarto trimestres do ano. Somente consigo especular que esses
jogadores não tinham a vantagem da ciência esportiva e a desvantagem do tamanho
físico  no  início  do  seu  desenvolvimento,  então,  para  se  manterem  competitivos,
tiveram de desenvolver outras características como habilidades técnicas, táticas, de
tomada de decisão, o que os beneficiou quando chegaram à maturidade. Talvez não
estivessem  na  média  física,  mas  outras  habilidades  desenvolvidas  por  eles  os
ajudaram a se tornar jogadores. Antigamente, o que víamos como desvantagem, hoje
vemos que não é tanto assim. Em relação a jogadores que nasceram no início do
ano,  como  poderíamos  ter  certeza  de  que  teriam  o  ambiente  de  treinamento
adequado para focar nas suas habilidades técnicas e táticas, e não compensar ou
depender demais da fortaleza física?

Algumas pesquisas têm sugerido que, para cada ano de seleção, se mude a data
de corte. Temos 25% de jogadores nascidos em cada trimestre do ano. Há diferentes
sugestões,  como  basear  a  seleção  não  tanto  na  idade,  mas  nas  características
biológicas e físicas, também há a ideia de se ter uma política mais flexível de seleção
de jogadores,  para que os jogadores que não têm a vantagem do tamanho físico
também entrem no sistema. Isso também tem sido basicamente sugestão, mas a
solução continua sendo um fenômeno muito presente.

Finalmente temos  um  debate  muito  interessante  sobre a  questão da busca por
talento e pelas habilidades. Temos muitas pesquisas e estudos de ciência de esporte
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que  tentam  identificar  o  que  poderiam  ser  talvez  características  sociológicas  e
psicológicas do talento, os preditivos do talento. É um debate até interessante. O
campeonato  inglês,  por  exemplo,  agora  faz  uma  comparação  com  todos  os
jogadores.  Os  clubes têm de tirar  basicamente medidas  físicas e fisiológicas  três
vezes  por  ano,  a  partir  de  16  anos  até  os  21  anos  de idade,  dos  jogadores.  O
campeonato  inglês  está  coletando  uma  base  de  dados,  que  vai  mapear  as
características  de  desenvolvimento  dos  jogadores.  Também  estão  acrescentando
medidas de antecipação e habilidade de tomar decisão como preditivos sociais, como
a idade, o histórico social, econômico e a educação. Eles estão criando uma base de
dados durante um tempo bastante amplo, para comparar o que seria normal e não
normal em termos do estágio de desenvolvimento, potencialmente para identificar o
que seria um preditivo do talento.

O problema, entretanto, é que o futebol é um esporte com múltiplas facetas, que
exige  diferentes  habilidades,  características,  competências  e  tendências  que  se
juntam  de  diferentes  formas.  Aqui  temos  o  perfil  de  performance,  mostrando  o
primeiro jogador  do Manchester  United  com diferentes características,  como força
física da parte superior do corpo. Essa linha em preto, na parte azul, mostra o ponto
forte. Se a linha estiver mais perto do vermelho, mostrará o ponto fraco. Esse tipo de
perfil  é utilizado por muitas equipes como uma forma de melhorar a  performance.
Podemos  ver,  numa ilustração gráfica,  os  pontos  fortes  e  fracos  do  jogador  para
customizar um programa de treinamento para ele.

A razão pela qual estou mostrando isso é que, se fizermos uma plotagem do perfil
para  cada  jogador  no  primeiro  time  do  Manchester  United,  teremos  perfis  muito
diversos porque os jogadores são muito diferentes entre si. Se o jogador não tem, por
exemplo, força física na parte superior do corpo, não será um bom profissional? O
que significará se tivermos que compensar essa diferença com o desenvolvimento de
outros  pontos? Esse tipo de natureza, de  expertise muito variada, faz com que a
identificação de talentos seja muito difícil.  O meu argumento é que, muito embora
seja interessante estabelecer uma base de dados multidisciplinar para a questão do
sistema de gestão  da  performance,  ainda  não  estou  convencido  de  que  existem
marcadores claros de talento, que, com certeza, poderão prever aqueles que, com 6,
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7 anos de idade, vão se tornar depois, com 19 anos, jogadores de elite muito bons.
Isso é difícil.  Naquele grupo, por exemplo, talvez seja um pouco mais fácil  prever,
entre aqueles que têm 12 anos de idade, quais vão se tornar de fato bons jogadores
profissionais. Quanto maior o tempo, mais difícil será identificá-los.

Agora tratarei das conclusões. No Reino Unido, nos últimos 20 anos, tem havido
uma mudança de mentalidade na ciência de esporte, cuja importância como campo
de conhecimento, como já disse, tem aumentado muito. Cada vez mais há uma maior
conscientização do governo, das pessoas e das associações envolvidas com esporte
de que é preciso investir na ciência do esporte. Temos sido ajudados pelo governo,
que  tem  cada  vez  mais  investido  no  esporte  de  elite,  sobretudo  com  os  jogos
olímpicos acontecendo em Londres. E nos beneficiamos muito desse grande volume
de  dinheiro  vindo  do  mundo  inteiro  para  ser  investido  nos  direitos  de  TV  do
campeonato  inglês,  que  é  muito  popular.  Isso  está  refletindo,  sobretudo,  no
orçamento dos clubes de elites. Há uma cultura cada vez mais forte sobre o treino
baseado  em  evidências,  em  ganhos  marginais.  Ou  seja,  estamos  tentando  fazer
pequenas  mudanças  de  cada  faceta  do  desenvolvimento  do  jogador.  Se
conseguirmos um benefício de 1% em diferentes lugares, é claro que, no final, serão
10%  de  benefícios.  Essa  é  a  cultura  que  permeia  todos  os  aspectos  do
desenvolvimento do jogador.

As ciências biológicas, a nutrição, os sistemas, como o GPS, tudo isso está muito
bem estabelecido agora. A psicologia do esporte está cada vez mais forte e tem uma
importância cada vez maior, sobretudo sobre a ciência da aprendizagem, para tentar
identificar  o  ambiente  que  seria  mais  adequado  para  criar  jogadores  mais
competentes. Muito obrigado pelo tempo que me dispensaram.

O presidente - Thank you, Prof. Williams. A Assembleia Legislativa manifesta seus
agradecimentos ao ilustre expositor e aos demais integrantes da mesa de abertura
deste ciclo de debates.

2º Painel
Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à mesa os Exmos. Srs. Ricardo Leão de
Andrade, bacharel em educação física e mestre em ciências do esporte pela UFMG,
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MBA em  gestão  esportiva  pela  Fundação  Getúlio  Vargas,  treinador  de  futebol,
professor do Curso de Treinadores da CBF e coordenador de Atendimento à Seleção
Brasileira de Futebol na Copa do Mundo Fifa 2014; Francisco Adolfo Ferreira; José
Eugênio, presidente da Comissão de Arbitragem da Federação Mineira de Futebol até
outubro de 2014 e assistente de Atendimento à Arbitragem na Copa do Mundo Fifa
2014; Carlos Cruz, jornalista e assessor do América Futebol Clube; e professor Mark
Williams.

Esclarecimentos sobre a Dinâmica dos Trabalhos
O presidente - Esclarecemos que, após as exposições, abriremos espaço para a

apresentação de perguntas aos participantes da Mesa, por escrito ou oralmente ou
enviadas pelo formulário disponível pela internet no portal da Assembleia Legislativa.
Para  melhor  organizarmos  o  debate,  os  participantes  poderão  encaminhar  suas
perguntas por escrito no formulário próprio que está sendo distribuído pela equipe de
apoio.  Aqueles  que desejarem fazer  sua intervenção oralmente devem especificar
isso no formulário. Informamos que os telespectadores da TV Assembleia também
poderão participar, basta acessar o portal da Assembleia: www.almg.gov.br, abrir o
link com o formulário de participação e enviar sua contribuição.

A Assembleia  Legislativa  tem  agora  mais  uma  ferramenta  para  que  o  cidadão
participe de suas atividades: Dê sua Opinião sobre Projetos em Tramitação. Por meio
dela, todo cidadão pode acessar o portal da Assembleia e opinar sobre os projetos
que estão em discussão. É muito fácil; pode-se opinar sobre o projeto, mostrar se é a
favor  ou  contra  e  ainda  escrever  seu  comentário;  pode-se  também  mostrar-se
favorável  ou  contrário  aos  comentários  feitos  por  outros  cidadãos.  Para  dar  sua
opinião, acesse o portal www.almg.gov.br, clique em Participe e em Dê sua Opinião
sobre Projetos em Tramitação. Acessem, participem, comentem.

Antes, quero fazer aqui um serviço público. O Rogério de Jesus, do Santa Cruz
Futebol  Clube,  perdeu seu crachá.  Eles  foram campeões  femininos do  Estado,  e
acredito que ele fez isso para anunciarmos que eles foram campeões mineiros, não é
verdade, Rogério? Parabéns. Por favor, venha até aqui para buscar seu crachá e leve
o nosso abraço ao glorioso Santa Cruz por essa vitória no futebol feminino.

Passaremos agora  ao  painel  Recursos Humanos  -  Formação e Aprimoramento.
Com a palavra, o Prof. Francisco Adolfo Ferreira.
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Palavras do Sr. Francisco Adolfo Ferreira
Bom dia.  Agradeço hoje em especial  a  esta Casa,  a Assembleia  Legislativa  de

Minas Gerais, na pessoa do deputado João Leite, um amigo de longa data. Agradeço
a presença do Dr. Mark Williams, a presença dos outros palestrantes, Ricardo, José
Eugênio, Carlos Cruz, obrigado pela presença.

Começamos a idealizar um movimento um pouco antes da Copa do Mundo. Na
verdade, por ocasião da disputa do Mundial Interclubes do Marrocos, já pensávamos
em  fazer  alguma  coisa.  Naquele  dia,  depois  de  ver  o  jogo  do  Bayer  versus
Guangzhou, e no dia seguinte do Atlético versus Raja Casablanca, me veio a ideia de
escrever um artigo. Escrevi e divulguei o artigo chamado O futebol brasileiro está na
UTI. A partir dali, passamos a analisar tudo o que vem acontecendo recentemente no
futebol brasileiro, até que veio o evento da Copa do Mundo. Na apresentação, vocês
saberão por que tivemos essa iniciativa.

Tenho  uma  empresa  de  gestão  esportiva  que  se  chama  Ceperf  -  Centro  de
Excelência em Performance de Futebol. Minha formação é graduação em educação
física pela UFMG, pós-graduação em treinamento esportivo pela Universidade Gama
Filho, MBA em gestão estratégica em esporte pela Fundação Getúlio Vargas. Atuo há
mais de 20 anos no futebol e tive uma rica escola. Comecei no Atlético Mineiro no
pré-infantil e passei por todas as categorias. Fiquei quatro anos no Atlético e dali fui
trabalhar no Bahrain, país do Oriente Médio, no Muharraq Club. Voltei, trabalhei um
tempo  longe  do  futebol,  no  Minas  Tênis  Clube  que  é  referência  em  gestão  e
organização. Trabalhei com futsal e preparação física. Em 1999 fui para o Cruzeiro,
como um dos  preparadores  físicos  do  departamento  de  futebol  profissional,  onde
permaneci por onze anos e meio, também uma outra grande escola. De lá fui para o
Al-Ahli, dos Emirados Árabes, onde permaneci por um ano como preparador físido e,
retornando, fui fazer o MBA na Fundação Getúlio Vargas e criei a empresa de gestão
esportiva.

Sobre o nosso tema de formação e capacitação de quadros esportivos, vou abordar
um pouco sobre a capacitação de técnicos e de jogadores. “Felizes os que têm fome
e sede de justiça porque serão saciados.”  (Mt.  5,6).  No final,  vocês entenderão o
motivo dessa citação.



563
____________________________________________________________________________

Aqui estão alguns artigos que tenho publicado. Um deles em especial gerou muita
repercussão por ocasião do 7x1, que é esse terceiro:  O 11 de setembro do futebol
brasileiro. Se tiver um tempinho, vou ler uma parte dele.

Alguns  sintomas  do  nosso  futebol,  da  nossa  situação.  Em  2003,  nós  não  nos
classificamos  para  os  Jogos  Olímpicos  de  Atenas.  Em  2010,  o  Internacional  foi
eliminado pelo Mazembe, do Congo, no Mundial Interclubes em Abu Dhabi. Eu estava
lá  e  assisti  a  esse  jogo.  O  Internacional  teve  um  futebol  irreconhecível  naquela
ocasião. Em 2011 e em 2013, o Santos foi impiedosamente goleado pelo Barcelona -
4x0 e 8x0. Em 2012 e 1013, o Brasil foi eliminado pelo México nos Jogos Olímpicos
de Londres e no Mundial Sub-17, nos Emirados Árabes respectivamente. Em 2013, o
Brasil não passou nem da 1ª fase no Sul-Americano Sub-20 e, consequentemente,
não se classificou para o Mundial da categoria. Em 2013, no Mundial Interclubes, o
Atlético Mineiro não conseguiu passar pelo Raja Casablanca do Marrocos. Em 2014,
o Brasil foi goleado pelos Estados Unidos na Nike Friendly Cups Sub-15, e, na Copa
de  2014,  o  Brasil  não  apresentou  um  futebol  convincente,  e  o  cúmulo  foram as
acachapantes derrotas de 7x1 para a Alemanha e 3x0 para a Holanda.

Aí veio o jogo Internacional e Mazembe, do mundial interclubes de 2010, e o jogo
Barcelona e Santos, também do mundial interclubes. Posteriormente, veio o amistoso
com placar de 4x0 e 8x0 do Bayern contra o Borussia. Foi uma aula de futebol; foi a
final da Champions 2013. Quem assistiu sabe que foi uma verdadeira aula de futebol.
Não me canso de rever esse jogo; uma verdadeira aula de futebol. Durante o jogo,
não  ocorreu  nenhum  erro  grosseiro.  Ficou  claro  que  os  times  são extremamente
ajustados, parecem relógios extremamente ajustados. Cada jogador sabe exatamente
como se portar dentro de campo. Existe uma tácita compreensão profunda do jogo.

O  Bayern,  no  mundial  interclubes  de  2013,  fez  uma  dinâmica  ofensiva
avassaladora, e o time chinês praticamente não passou do meio de campo. O Bayern
fez 3x0,  mas, se quisesse,  poderia ter  feito  mais. No dia seguinte, nós, mineiros,
tivemos uma decepção, uma frustração, já que o Atlético não conseguiu passar pelo
Raja Casablanca, mostrando um futebol  pobre. Os jogadores jogaram de maneira
afastada  e  dependendo  excessivamente  de  uma  jogada  individual  do  Ronaldo
Gaúcho.  Considero o dia 8/7/2014 o dia 11 de setembro do futebol  brasileiro.  Eu
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estava  presente  no  Mineirão,  e  essa  foto  que  os  senhores  estão  vendo  é
emblemática. O futebol brasileiro se viu de joelhos diante dos vitoriosos alemães. Na
verdade,  essa  foi  a  gota  d'água,  isto  é,  apenas  a  ponta  de  um  imenso  iceberg
formado  pelos  inúmeros  problemas  estruturais,  éticos,  filosóficos,  conceituais  e
metodológicos do outrora temido futebol brasileiro.

Neste momento, gostaria de ler o meu artigo. (- Lê:)
“Oito de julho de 2014, o dia em que caiu a máscara do futebol brasileiro. Eu estava

lá, no meu querido Mineirão, a minha segunda casa, que frequento desde que me
entendo por gente e onde aprendi a admirar e começar a prestar atenção no futebol,
assistindo craques como Tostão, Dirceu Lopes, Reinaldo, Cerezo, Joãzinho, Nelinho e
tantos outros. Foi inacreditável  o que vimos. Após o jogo, ouviam-se como nunca
frases do tipo “não há como explicar”, mas, na verdade, há sim. O difícil é saber por
onde começar e vou tentar.

Este foi um ano muito esperado por mim. Fiquei imaginando como seria completar
meus 50 anos, como seria uma Copa do Mundo em meu país e como seria bom se o
Brasil fosse campeão em casa. Detesto as profecias do acontecido, detesto a frase
“eu avisei”, mas não há como fugir dela diante do ocorrido. Em dezembro de 2013,
por ocasião da disputa do mundial interclubes no Marrocos, eu já havia publicado um
artigo intitulado “O futebol brasileiro está na UTI”. Em maio de 2014, publiquei outro
artigo nominado “Futebol,  formação, Copa do Mundo”. Então escrevo estas linhas
sem nenhum receio  de  parecer  um oportunista  ou um profeta  do  acontecido.  Se
houver um pouco de vergonha na cara, se ainda houver algum idealismo entre os
poderosos que comandam o futebol brasileiro, outrora respeitado e de tantas glórias,
pode ser que ter tomado de sete da Alemanha venha a ser benéfico. Pode ser que ter
tomado de sete nos seja muito mais saudável que se tivéssemos perdido por um ou
dois  gols,  e muito mais  até  do  que se tivéssemos nos classificado e,  por  acaso,
viéssemos  a  ser  campeões  do  mundo.  Os  alemães  derrubaram  nossas  torres
gêmeas, as torres da soberba e da arrogância.

Como brasileiro, mineiro e belo-horizontino, de uma família de futebolistas, sempre
respirando o ambiente do futebol desde que nasci e militante do futebol desde 1989,
afirmo que desse Mineiraço pode vir a salvação, o renascimento do nosso futebol.
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Pode ter sido um mal que veio para o bem, e assim espero. Como torcedor, estou
frustrado e ainda perplexo com o que vi. Aliás, a minha cabeça estava a mil desde os
30 minutos do 1º tempo, com 0x5 no placar,  assistindo atônito a uma espécie de
treino  coletivo  de  luxo  do  time  profissional  alemão  contra  uma  equipe  juvenil
brasileira. Apagão, pane, estado de terror, são muitas as expressões e justificativas.

Ainda  no  intervalo  encontrei-me  com  meu  amigo  Emerson  Ávila,  que  estava
sentado a poucos metros. Conversamos, e as ideias e opiniões eram idênticas. O
Ávila,  um profissional  honesto, ético e competente, contou-me de sua experiência
como treinador  das categorias  de base da CBF.  Frisou que já  havia  percebido  a
deficiência  na  formação  de  base  brasileira  em  relação  aos  outros  países  do
continente, por ocasião das disputas de torneios sul-americanos de que participou.
Nessa copa de surpreendente nível técnico é cristalina a evolução técnica e tática de
outras seleções sem tanta tradição. Costa Rica deu um show em termos de marcação
zonal; Irã deu uma aula de obediência tática; México mostrou mais uma vez porque
vem, há alguns anos, dando tanta dor de cabeça nos confrontos com o Brasil desde
as categorias de base; Chile de Sampaoli mostrou a que veio e nos aterrorizou nas
oitavas, nesse mesmo Mineirão. Outras seleções menos cotadas, como a Argélia,
também mostraram uma organização tática inexistente no time brasileiro. Se formos
falar das seleções top, aí seria covardia.

A Alemanha é um time, uma equipe, na acepção da palavra. O coletivo é o que
impera. Há inúmeras trocas de passes curtos com triangulações, pois o time joga em
bloco e os jogadores estão sempre próximos uns dos outros. Há a marcação na saída
de  bola  no  bloco  alto,  induzindo  o  adversário  ao  erro  ou  à  bola  longa  e  menos
precisa; a marcação zonal permite que os atletas estejam sempre próximos a suas
posições e, portanto, prontos para a transição ofensiva quando recuperam a posse da
bola; e uma dinâmica ofensiva avassaladora, fruto do treino sistêmico em que todo
treinamento é elaborado em função da maneira de jogar, pois o time é tratado como
um  organismo  complexo  em  que  os  talentos  individuais  jogam  sempre  em  sua
função. Pelo menos três dos gols alemães ocorreram a partir de jogadas com troca
de passes curtos para o companheiro ao lado, tirando a bola da linha de bloqueio dos
defensores brasileiros, tornando tudo muito fácil e deixando evidente que lá os treinos
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em  campo  reduzido  são  aplicados  com  consciência  e  critério,  não  apenas  por
modismos como no Brasil.  Jogadores sabem exatamente o  que fazer  em campo,
conhecem a fundo suas funções e limitações. O time parece um relógio precisamente
ajustado onde não há erros grosseiros como os muitos apresentados pelos jogadores
brasileiros. Os europeus não dão chutão. Antes procuram reter a posse de bola até
que apareça uma opção clara e segura para recepção. Isso ocorre o tempo todo, pois
estão  sempre  próximos  e  sempre  se  movimentando  para  criar  essas  opções.
Inteligência de jogo. Profundo envolvimento e compreensão tática. Escola de jogo.
Impossível não me lembrar da verdadeira aula de futebol dada por Bayern versus
Borussia, na final da Champions de 2013. Impossível não comparar Bayern versus
Guangzhou com Atlético-MG versus Raja Casablanca. Impossível esquecer também
dos espanhóis comandados pelo brilhante Pep Guardiola em seu incrível tic-tac do
Barcelona contra o Santos, 4x0 e 8x0.

O Brasil, por sua vez, tem um amontoado de bons jogadores tentando resolver em
uma jogada individual. A "Neymar-dependência" que se faz presente em cada um.
Marcação individual, linhas distantes, bolas longas, marcam a bola nas jogadas de
bola  parada  -  no  primeiro  gol  foi  gritante  -;  confiam  na  raça,  motivação,  grupo
fechado, trazer o torcedor para jogar junto, ufanismo, “Vamos lá Brasil!!!”.  Não dá
mais, Galvão. Já não é suficiente na hora do vamos ver contra "cachorro grande".

Copa  das  Confederações  é  uma  ilusão.  Houve  erros  táticos  como  o  mesmo
cometido por Maradona, então técnico da Argentina na Copa de 2010 contra essa
mesma Alemanha:  entrou  apenas com um volante,  Mascherano,  tomou de quatro
com  os  germânicos  botando  os  portenhos  na  roda.  Onde  estavam  os  analistas-
espiões  de  Felipão?  Quem  são  os  culpados,  enfim?  Felipão?  Não  penso  assim.
Felipão,  sua  comissão  técnica  e  jogadores  são  apenas  peças  da  engrenagem
enferrujada e empenada do nosso futebol. Não poderiam fazer mais do que fizeram. A
questão é  estrutural,  conceitual,  filosófica,  metodológica  e  ideológica.  Começa na
educação física escolar e passa pela várzea, escolinhas, faculdades de educação
física, categorias de base, mídia esportiva,  clubes do interior,  gestão dos grandes
clubes, federações e CBF.

As categorias de base no Brasil, com raríssimas exceções, não possuem projeto,
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padrão, escola, marca, modelo de jogo próprio do clube e progressão adequada de
cargas  e  conteúdos  por  faixa  etária.  Eles  não  investem,  como  deveriam,  em
profissionais da ciência do esporte. O empirismo e o imediatismo ainda predominam.
Fazem um discurso hipócrita de que priorizam a formação, e não o resultado imediato
nas competições de  base,  mas todo treinador  de  categoria  de base dos grandes
clubes sabe que,  se não ganhar  do rival,  seu cargo fica em perigo.  Então,  tome
treinamento  para  não  perder,  tome  ligação  direta  e  antijogo,  com  jogadores
grandalhões, com trombadas e bola aérea. Nas escolinhas, os professores ficam na
beirada do campo cantando o jogo o tempo inteiro para os moleques, não deixando
que estes pensem e descubram por si mesmos as soluções para situações-problema
inerentes à disputa.

Como resultado, revelamos com frequência cada vez maior jogadores robôs, que só
sabem  dar  trombadas  e  chutões.  Eles  são  cada  vez  mais  altos,  mais  fortes,
incapazes  de  pensar  o  jogo,  de  tomar  decisões  rápidas  e  inteligentes  e  de
compreender  profundamente o jogo coletivo e o time como um todo,  complexo e
ajustado. Nossos jogadores rifam a bola. O número de passes errados por insistirem
em  passar  a  bola  para  quem  está  marcado,  como  se  quisessem  se  livrar  da
responsabilidade de estar com a bola, é absurdo.

O processo de formação e progressão queima etapas e talentos. No Brasil, que eu
saiba, somente o Atlético do Paraná e o Internacional têm uma categoria sub-23, que
deveria ser vista com muito carinho como última chance para a revelação desses
talentos  potenciais.  Uma  confederação,  tida  como  entidade  privada  sem  fins
lucrativos, fatura perto de R$400.000.000,00, e uma rede de TV monopoliza, manda e
desmanda  no  futebol.  Ambas  aprisionam  os  clubes  no  Brasil.  Enquanto  isso,  os
clubes do interior, que deveriam ser as células embrionárias para formação de novos
craques, continuam à míngua, ano após ano, aumentando suas dívidas, até que se
veem  obrigados  a  fechar  as  portas.  Nas  federações  estaduais,  dirigentes  se
perpetuam no poder, e ninguém larga o osso.

Isso significa dizer que nada presta e que temos de começar do zero? De jeito
nenhum. A nossa tradição vitoriosa nunca pode ser descartada. Temos, sim, muita
gente  competente.  O  Brasil  tem  áreas  de  referência,  com  alguns  dos  seus



568
____________________________________________________________________________

fisiologistas do exercício e profissionais da medicina esportiva e preparação física e
da ciência do esporte, assim como há outros tantos ultrapassados e acomodados,
boleirões  e  enganadores,  que  sobrevivem  na  base  do  marketing  e  de  relações
suspeitas com alguns treinadores, diretores e jornalistas.

Cansei  de  ver  treinadores  e  preparadores  físicos  decidirem,  minutos  antes  da
sessão de treinos, que tipo de treinamento iriam dar. Vejo as categorias de base da
seleção sendo comandadas  por  um  ex-atleta  sem  nenhum  curso  de  capacitação
teórica e sem nunca ter trabalhado na base anteriormente. Outro foi convidado para
ser  treinador  da  base sem que nunca tivesse dado um treino  na  vida.  Qual  é  o
critério? Vejo,  no  dia a dia,  muita  gente sem preparo e sem caráter  militando no
futebol e disposta a qualquer coisa para se dar bem.

Neste momento há uma leva de gestores. Isso está na moda. Todo o mundo agora
é gestor esportivo, mesmo sem ter passado por um mínimo de capacitação teórica
para o exercício da função, e aí prevalece o "QI", o apadrinhamento e a indicação
política. Em muitos casos predominam dirigentes mais malandros e espertos do que
propriamente competentes.

Temos  bons  treinadores,  mesmo entre  os  tradicionais,  estudiosos  e  de  caráter,
como Levir, Autuori e Oswaldo, mas é fato que o último trabalho realmente inovador
que  vi  no  Brasil,  pelo  menos  em  grandes  clubes,  foi  o  do  Tite  em  sua  última
passagem pelo Corinthians. Tite teve a humildade de buscar reciclagem e abraçar
novos conceitos. Assim, levou o Timão à conquista do mundial interclubes. Justiça
seja feita, Marcelo Oliveira também faz um ótimo trabalho no Cruzeiro.

Há uma nova geração de jovens treinadores e preparadores físicos à espera de
oportunidades,  mas  os  dirigentes  são  medrosos,  pensam  sempre  em  trazer  um
medalhão para que possam ficar  sempre bem com a torcida,  com a imprensa e,
assim,  se  o  time  não  for  bem,  transferem  a  responsabilidade  e  se  eximem  de
qualquer culpa - um filme antigo e de cartas marcadas. Há, sim, alguns centros de
formação de referência, mas são exceções. Ainda revelamos muitos bons jogadores
porque a quantidade de matéria-prima é enorme. Também temos a escola do talento,
a chamada pedagogia da rua, nas cidades do interior, nas praias, pastos e várzeas,
mas não temos mais as gerações de fora de série, como Pelé, Garrincha, Rivelino,
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Tostão,  Zico,  Reinaldo,  Sócrates,  Falcão,  Romário,  Ronaldo,  Rivaldo,  Ronaldinho
Gaúcho. Neymar é uma exceção que ainda precisa se consolidar. Não se ganha mais
uma Copa  do  Mundo com um  ou outro  talento  individual  mais  grupo unido  mais
dinâmicas  motivacionais  mais  apoio  da  torcida  apenas.  Treinadores  experientes,
malandros, bons de comando e de vestiário já não fazem a diferença nessas horas.

Que diferença a importância  dada pelos  europeus à análise de desempenho!  A
Alemanha  manteve  50  pessoas  estudando  minuciosamente  seus  adversários  ao
longo dos últimos quatro anos. Bayern, Barcelona, Benfica, etc. possuem pelo menos
20 analistas de desempenho em seus quadros. No Brasil,  o clube que tem maior
número  desses  profissionais  deve  ter  dois  ou  três.  Lá,  o  futebol  é  planejado,
estudado, pensado em curto, médio e longo prazos. No Brasil, só pensamos no aqui
e agora. Por outro lado, o jogador brasileiro precisa ser menos paparicado e mais
cobrado  em  termos  de  responsabilidades,  deveres  e  profissionalismo.  Precisa
melhorar seu nível cultural e intelectual. Deveria ser mais cidadão, mais politizado,
mais  afeito  à  leitura.  Deveria  ser  moldado  dentro  dos  conceitos  interligados  de
técnica, inteligência específica e rapidez de raciocínio, aliados a uma escola, a uma
maneira e a um padrão de jogo coletivo. Não basta ser habilidoso.

Foi digna de louvor a atitude elegante e respeitosa dos alemães para com o Brasil,
já  que,  em  nenhum  momento,  tripudiaram  sobre  o  acachapante  placar.  Antes,
reconheceram o mau dia  do  time brasileiro e  ainda fizeram questão de exaltar  a
tradição vitoriosa histórica da camisa canarinho. Foram pura simpatia. Bonito de ver.
Mais  uma  vez,  mostraram  a  qualidade  de  sua  excepcional  escola  de  grandes
goleiros: desde Sepp Maier,  Schumacher, Oliver Kahn e, agora, Neuer. É hora de
exercer a humildade, colocar o rabinho entre as pernas, deixar nossa soberba de lado
e buscar,  todos  nós,  novos conceitos,  novas  metodologias.  Temos de reconhecer
humildemente  que  estamos  sempre  aprendendo  e  nos  espelharmos  no  trabalho
metódico, profundo e de longo prazo feito pelas federações de futebol  da própria
Alemanha, da Bélgica, da Holanda, etc.  Quem sabe não é hora de trazermos um
treinador estrangeiro de renome como Mourinho, Guardiola, Ancelotti?

O futebol brasileiro é regido por uma cúpula de dirigentes que não quer mudanças.
Nele, quem manda é o dinheiro, o poder,  a política, interesses ocultos e relações
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promíscuas.  São  notórios  os  casos  de  dirigentes  que  enriquecem  durante  seus
mandatos enquanto seus clubes ficam cada vez mais endividados. Como se explica
isso? Enquanto a esfera política prevalecer desde o topo da pirâmide em detrimento
da competência, da capacitação, do currículo e da meritocracia, não haverá espaço
para os idealistas. Enquanto não houver mudanças profundas na legislação esportiva,
as coisas permanecerão como estão, com os coronéis de sempre dando as cartas.

A nossa legislação é da década de 1940, Getúlio, Estado Novo: flertando com o
fascismo. É autoritária, sem transparência, sem prestação de contas, sem critérios,
sem democracia. Talvez não haja lugar para mim, que estou há mais de três anos
sem oportunidade de trabalho decente. Naquela que me foi dada, como gerente de
futebol, quando tentei aplicar os conceitos em que acredito, o trabalho, inicialmente
muito  bom  e  inovador,  foi  todo  por  água  abaixo  por  conta  da  absoluta  falta  de
estrutura  e  de  recursos  financeiros,  além,  claro,  da  irresponsabilidade  e  falta  de
noção dos dirigentes do clube, que achavam que estavam fazendo um grande favor
em dar emprego - detalhe: sem pagar salários - aos jogadores e à comissão técnica.
Talvez não haja lugar para mim, que digo o que penso e acabo batendo de frente,
sempre  acreditando  que  minhas  boas  intenções,  minha  consciência  tranquila  e
minhas preocupações e idealismo em buscar  novidades,  em fazer  o que é certo,
coerente e ético sejam suficientes. Talvez não haja mesmo lugar para mim, que não
sei dançar conforme a música, que não tenho inteligência emocional para saber lidar
com as injustiças, com o jogo sujo, com o ilícito. Talvez não haja lugar para mim, que
tenho  denunciado  a  corrupção  nos  meios  político,  esportivo,  religioso;  que  tenho
denunciado alguns treinadores sem caráter e alguns dirigentes desonestos.

Deu dó ver o Felipão mostrando o placar de 6x0 e pedindo aos atletas não tentarem
ir para cima, sob o risco de levarem mais, como realmente aconteceu. Deu dó ver
mulheres e crianças no Mineirão chorando copiosamente diante daquele inacreditável
massacre,  diante  da  maior  humilhação já vivida pelo  maior  patrimônio  cultural  de
nosso povo, o nosso amado futebol brasileiro.

Vem, mais uma vez das Minas Gerais,  a terra dos Inconfidentes,  o clamor pela
libertação, pela renovação, pelo fim da corrupção e da impunidade, cancros maiores
não só do futebol como do País como um todo. Mineirazzo. Tinha de ser aqui nestas
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montanhas  que  inspiram  liberdade.  Com  certeza  uma  grande  dor,  uma  grande
humilhação, mas, na minha opinião, absolutamente necessária para mostrar quanto
estamos doentes. Que tenhamos a coragem para buscar o tratamento adequado e
eficaz.  Caminho  árduo  e  longo,  pois  não  há  soluções  imediatistas  para  vícios
estruturais  tão  profundos.  Finalizo  fazendo  menção a  uma frase  do  meu  querido
amigo Ivênio dos Santos: “Tudo aquilo que nos humilha vem de Deus”. Assim seja.

Excedi-me um pouco no tempo porque me empolguei com as palavras. Naquela
ocasião a situação me tocou profundamente. Vou tentar finalizar minha apresentação
em 2 ou 3 minutos. O que aconteceu conosco? Trilhamos caminhos inversos: no
Brasil  treinamos  muito,  com  predominância  do  treinamento  físico,  priorizamos
jogadores altos e fortes, o imediatismo, ou seja, a busca de resultados em detrimento
da formação.  Ainda temos a escola do talento, isto é,  a pedagogia da rua.  Ainda
formamos  jogadores  habilidosos.  Em  contraponto,  na  Europa  treina-se  o  jogo,
especificidade e tática, inteligência de jogo, formação acadêmica, intelectual, como
bem frisou o Dr. Mark Williams, e técnica, formação de longo prazo, escola do jogo.
Formam jogadores técnicos e inteligentes.

Há solução? Sim, mas o caminho é longo e passa por todos esses temas, que
vínhamos  debatendo,  mas,  ao  percebermos  que  o  assunto  era  muito  vasto  e
contávamos com pouco material humano para trabalhar tudo, fizemos uma filtragem
dos temas: educação física e escolar,  parte dela sendo obrigatória,  escolinhas de
futebol,  como citei,  futebol  amador.  Categorias  de base,  falei  sobre os vícios  das
nossas categorias de base. Nível cultural e intelectual dos atletas, obrigatoriedade de
frequentar  a  escola  formal,  cobrança de  desempenho,  não  apenas  se  matricular,
como acontece hoje no Brasil. Quem sabe escolas de idiomas, cursos de extensão,
serviço social,  cidadania,  noções de direitos e deveres. Os atletas  brasileiros  não
gostam disso. Os atletas famosos pensam somente em seus direitos e nunca nos
deveres.  Conscientização  social  e  política,  maior  profissionalismo,  menos
paparicação.  Metodologia  de  treinamento,  formação de atletas  rápidos  e  técnicos
inteligentes, tomada de decisão, mecanismos de avaliação da capacidade de tomar
decisão de maneira rápida e precisa.

Nessas características do futebol, o atleta técnico e inteligente, pleno domínio dos
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fundamentos, mais  acerto nas tomadas de decisões,  mais profunda compreensão
tática, que é igual a saber jogar rápido. Velocidade de movimentos, mais velocidade
de jogo, que é a rapidez na tomada de decisões, mais visão de jogo, mais eficiência e
objetividade técnica, que é igual dinâmica. Maior previsão e compreensão do jogo,
capacidade  cognitiva  para  encontrar  espaços,  atalhos  e  soluções  para  situações-
problema inerentes ao jogo com rapidez, precisão e economia de energia, ou seja,
com menor esforço.

Diferença básica entre um  expert e um iniciante, como bem mostrou o Sr.  Mark
Williams, é que o primeiro desenvolveu estratégias muito mais rápidas de percepção,
de processamento e de tomada de decisão. É basicamente isso.

Essas capacidades  estão  intimamente  interligadas,  uma é  dependente  da outra
para a execução do gesto técnico de modo preciso: técnica; rapidez na tomada de
decisão e na execução de movimentos;  inteligência;  coordenação intermuscular  e
intramuscular  e  fibras  rápidas.  É  a  prática  aperfeiçoando  a  técnica,  levando  ao
automatismo;  a  execução  se  tornando  fácil  e  natural;  sabendo-se  o  quê,  como,
quando e por que fazer.

A técnica é o domínio dos fundamentos de determinada modalidade; habilidade é a
aplicação da técnica de uma modalidade com criatividade, inventividade, improviso e
beleza plástica. Há alguns exemplos de atletas que preenchem essas características,
com a  predominância  de  cada  uma delas.  Esses  atletas  são técnicos,  rápidos  e
inteligentes no sentido tático.

O futebol europeu é tático,  estratégico, inteligente, estudado, planejado, preciso,
técnico,  dinâmico  e  com  poucos  erros.  No  futebol  brasileiro  ainda  há  habilidade,
criatividade, improviso, tradição, malandro, cadenciado; em contraponto, abraçamos a
correria,  o  chutão,  a trombada,  a bola  aérea,  a ligação direta,  a dependência da
jogada individual.

O professor Ricardo Leão vai falar sobre capacitação dos treinadores. Obrigado.
- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de slides.
O presidente - Agradecemos ao ilustre expositor as palavras. Com a palavra, o Sr.

Ricardo Leão de Andrade.
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Palavras do Sr. Ricardo Leão de Andrade
Bom dia. Enquanto aguardamos a apresentação,  gostaria de agradecer ao João

Leite e também ao Chico, que participou desde o início das discussões na elaboração
deste evento, o convite. Cumprimento todos os presentes.

Vou  abordar  os  papéis  do  Estado  na  comunidade  científico-acadêmica  e  da
iniciativa privada na formação e no aprimoramento dos recursos humanos no futebol.
Estou  trazendo uma visão de mercado,  baseada na experiência que acumulei  ao
longo destes últimos 10 anos de carreira no futebol de base, no futebol amador, no
futebol  de  várzea e,  recentemente,  no  futebol  profissional,  no  mais  alto  nível,  no
Comitê Organizador da Copa do Mundo, na coordenação do atendimento à Seleção
Brasileira.

Inicialmente fui apresentado. Falou-se um pouco da minha formação acadêmica e
da minha última experiência profissional, mas gostaria de frisar essa experiência. Sou
natural de Belo Horizonte, tenho 32 anos. Comecei como treinador no Clube Social
Olímpico Ferroviário, bastante tradicional no futebol amador, no futebol de várzea de
Belo Horizonte. Permaneci lá durante cinco anos. Depois ingressei na categoria de
base do América  Futebol  Clube,  onde trabalhei  durante  quatro  anos.  Depois,  em
2011, tive a oportunidade de andar pelo interior do Brasil, trabalhando como auxiliar
técnico no Pelotas e no Uberaba.  Recentemente, realizei  o meu primeiro trabalho
como treinador profissional no América de Teófilo Otôni, no Campeonato Mineiro da
segunda divisão deste ano.

Para se falar em formação de recursos humanos para o futebol e para o futebol que
queremos  que  os  nossos  atletas  e  as  nossas  equipes  sejam  capazes  de
desempenhar no futuro, precisamos ter visão do que é hoje jogo de futebol, como ele
é jogado, como se pensa o futebol.

É  importante  que  tenhamos  clara  a  visão  do  que  pretendemos  atingir  e  que
constituirá  um  referencial  tanto  para  os  modelos  de  ensino,  aprendizagem  e
treinamento  de  futebol  quanto  para  o  processo  de  formação  de  jogadores  nas
categorias de base.

O futebol que desejamos é caracterizado por três pilares. Primeiramente, o futebol
ofensivo, como sempre se caracterizou o futebol brasileiro;  um futebol organizado
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coletivamente e que apresente uma velocidade de jogo adequada para atender às
demandas do futebol moderno. O futebol evoluiu muito nesse sentido nos últimos
anos em relação não só à organização coletiva, mas também à velocidade do jogo. E
tudo isso preservando o que é uma identidade da nossa escola brasileira de futebol: a
individualidade como fator diferencial dos nossos jogadores.

Além do desafio de construir um processo de ensino, aprendizagem e treinamento,
um modelo de formação de atletas com o objetivo de produzir esse jogo no futuro,
enfrentamos outras dificuldades relacionadas com a nossa sociedade. O Prof. Mark
Williams foi muito feliz ao citar o futebol de rua como um diferencial na formação de
nossos  jogadores,  mas  temos  de  lembrar  que  nossa  sociedade  também  está
passando por uma mudança. O Brasil ainda é um país continental, temos 8.000km de
costa, há regiões que não são tão povoadas e ainda oferecem muitos espaços para a
prática do futebol de rua a nossas crianças, aos nossos jovens, mas nos grandes
centros urbanos, principalmente, esses espaços estão desaparecendo.

Além disso, há uma mudança na nossa sociedade relacionada com as principais
atividades  exercidas  pelas  crianças.  Hoje  temos  dificuldades  relacionadas  com  a
grande presença da mídia,  da televisão, dos videogames,  que diminuem o tempo
disponível para a prática de atividades ao ar livre e do próprio futebol de rua. Há uma
evolução da nossa sociedade; as crianças têm de ir à escola, e, embora boa parte
dos atletas ainda resista a essa necessidade, ela está presente. Atualmente a maior
parte das crianças e jovens tem de conviver com esse compromisso com a escola de
forma diferente do que era há 20, 30 anos. Tudo isso torna o nosso desafio ainda
maior. Temos de ser capazes de produzir um jogo adequado aos perfis dos jogadores
e  à  competitividade  do  futebol  moderno  e,  ao  mesmo tempo,  passamos  por  um
momento em que a iniciação nos clubes, nas escolas de futebol, começa cada vez
mais cedo. Há cada vez menos espaço para o futebol  de rua, e isso tem de ser
compensado,  portanto,  com  um  modelo  de  ensino  que  venha  desde  a  iniciação
esportiva,  passando  pela  formação básica  e,  posteriormente,  pelas  categorias  de
base no futebol. O ponto de partida é o modelo de treino, mas, para tanto, precisamos
ter  modelos  de  treinadores,  modelos  de  profissionais  capazes  de  produzir
treinamentos realísticos que atendam às demandas do jogo, como disse o próprio
Prof. Mark Williams em sua palestra inaugural.
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Diante do cenário atual,  as  escolas e, consequentemente,  os clubes de futebol,
todos os profissionais envolvidos na formação de atletas tanto na área técnica quanto
gerencial passam a ter um papel fundamental no processo de ensino e aprendizagem
e  na  formação  de  atletas  para  o  futebol.  E  aí  reside  o  verdadeiro  papel  da
comunidade científico-acadêmica. Apresentei alguns exemplos de profissionais que
estão inseridos no mercado e que tiveram oportunidade de se capacitar e aproveitar
os benefícios dessa formação, tais como o Prof. Ricardo Drubscki, treinador pioneiro,
que  há  anos  enfrenta  essa  situação  lutando  por  uma  formação  qualificada  dos
treinadores e dos profissionais envolvidos no futebol; temos o Prof. Enderson Moreira,
um pupilo do Ricardo, que aliás foi seu jogador nas categorias de base; temos o Ney,
o Eduardo Pimenta, que é o fisiologista do Cruzeiro, assim como o Roberto Chiari, do
Atlético.

E  há  também  o  Marcelo  Oliveira,  que  é  um  ex-atleta  de  futebol,  mas  que,  ao
começar  sua  carreira  como  treinador,  procurou  qualificar-se,  fez  cursos  de
capacitação  na  UFMG.  Todos  esses  profissionais  já  inseridos  no  mercado
compartilham esses atributos, são capacitados por instituições de ensino.

Os exemplos que citei nominalmente são de profissionais formados pela UFMG ou
pela  Universidade  Federal  de  Viçosa.  Eles  têm  embasamento  científico,  podem
recorrer ao auxílio da tecnologia para a prática profissional e todos começaram nas
categorias  de  base.  Quer  dizer,  as  categorias  de  base  constituíram-se  num
laboratório,  numa verdadeira escola, para que depois eles obtivessem sucesso no
futebol profissional.

Qual  é o problema enfrentado hoje e quais  são as possibilidades no âmbito da
comunidade científico-acadêmica? Primeiramente, os cursos de educação física são
muito  generalistas,  não  preparam  os  profissionais  de  forma  específica  para  o
mercado do futebol. Conforme destaquei com esses exemplos, quem hoje realmente
forma esses profissionais são os clubes, principalmente por meio das categorias de
base.  Já  existe  a  necessidade  de  uma  formação  específica  para  o  mercado  do
futebol, que poderia, por exemplo, ser obtida por meio de uma graduação ou de um
curso tecnólogo específico para o futebol, uma espécie de universidade do futebol.

Está presente o Prof. Medina, da Universidade do Futebol, que é um projeto de
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educação a distância, mas que também já se encontra em alguns clubes - é uma
espécie de universidade corporativa. Porém, já há demanda no mercado, já existe a
possibilidade, algo que é um sonho, por exemplo, da UFMG e dos professores da
Universidade Federal de Viçosa, que é, num futuro próximo, haver uma graduação
específica ou um curso tecnólogo específico presencial com o foco no mercado do
futebol, para a formação dos diversos profissionais.

Além  disso,  uma  possibilidade  que  pode  ser  desenvolvida  é  a  do  mestrado
profissional. Já existe o mestrado com o viés acadêmico, e vários profissionais atuam
no mercado com essa formação, como, por exemplo, o Prof.  Diogo Giacomini,  no
Palmeiras, que fez mestrado na UFMG, e o próprio coordenador das categorias de
base do Atlético Paranaense e treinador do Sub-23, Marcelo Vilhena, que também fez
esse mestrado acadêmico. Mas o mestrado acadêmico não tem um envolvimento tão
grande  com  a  prática  como poderia  ter  o  mestrado  profissional.  Então,  existe  a
demanda, a necessidade de criação desse tipo de curso em nosso país.

Vou falar um pouco dessa visão de mercado que mencionei. Na verdade, temos
sempre o futebol bastante presente na mídia e o que enxergamos de fato - eu diria
que  é  até  um  viés  -  é  a  ponta  do  iceberg.  Isso  tem  algumas  implicações  que
considero muito graves, e vou apresentar até uma situação muito paradoxal que vive
o futebol do nosso estado neste momento, porque,  infelizmente, muitas vezes, só
enxergamos essa ponta do iceberg.

O que temos na ponta do iceberg? As competições da Fifa, a Copa do Mundo ou da
Conmebol, a Copa América; os amistosos e competições disputadas pelas seleções
nacionais,  no caso a brasileira;  há ainda as competições da CBF, o Campeonato
Brasileiro das Séries A, B, C e D, a Copa do Brasil  e, eventualmente, a Copa do
Nordeste e a Copa Centro-Oeste. Há as competições regionais,  estou falando das
que  têm  maior  visibilidade  -  o  Campeonato  Mineiro  da  primeira  divisão,  o
Campeonato Paulista da primeira divisão, etc. Hoje algumas competições de base,
como a Copa do Brasil Sub-17, a Copa do Brasil Sub-20, a Taça São Paulo e a Taça
BH de Futebol Júnior também são produtos presentes de forma permanente na mídia
e que tornam bastante visível essa ponta do iceberg do nosso futebol.

Por outro lado, uma enorme parte desse iceberg está submersa, não aparece, e é
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aí que temos de atacar os problemas do nosso futebol. Todos esses profissionais que
citei e, se verificarmos, também a elite do nosso futebol, enfim, boa parte dos nossos
clubes  já  contam  com  o  auxílio  da  ciência  dos  esportes,  já  vêm  investindo  na
aquisição de equipamentos e na utilização da ciência para melhorar seu desempenho
dentro de campo.

Agora  temos  que  fazer  com  que  essa  ciência  seja  oferecida  também  aos
profissionais  para trabalhar  e  desenvolver  o futebol  dos clubes do interior  ou das
categorias de base dos clubes de menor expressão.

Nesse laço submerso, não aparente, temos o futebol dos campeonatos regionais
nas  divisões  inferiores,  por  exemplo,  o  campeonato  mineiro  da  segunda  divisão,
módulo II ou a segundona do mineiro, que corresponde à terceira divisão ou mesmo à
Taça Minas Gerais, que é uma competição que não é disputada há praticamente dois
anos. Essa competição ainda existe em outros estados - a Copa Paulista e a Copa
Gaúcha,  mas aqui  em Minas essa competição não está sendo disputada há dois
anos. Existem os campeonatos regionais das divisões de base, os campeonatos de
juniores,  de  juvenis  e  infantis,  o  futebol  jogado  como  lazer  e  como  ferramenta
socioeducacional, nas escolas, nos clubes, nas associações de bairros.

Considerando  que  todos  esses  agentes  do  nosso  futebol  apresentam  uma
interrelação que compromete a emergência do todo, é importante discutirmos o papel
dos nossos clubes de futebol. Coloco cinco papeis que considero principais - alguns
já exercidos plenamente pelos clubes e outros, como veremos, e apresentam uma
grande discrepância. O primeiro papel é a preservação desse patrimônio cultural e
fonte de identidade nacional  e de orgulho para o nosso país,  que é o futebol.  O
segundo papel  é o entretenimento e lazer da nossa população, principalmente no
interior.  Quem  já  teve  oportunidade  de  trabalhar  no  interior  sabe  que  há  menos
opções de lazer que um grande centro. Muitas vezes o futebol, no interior, constitui
uma grande fonte de entretenimento. O terceiro papel fundamental é a participação
maior do esporte no PIB brasileiro, que ainda está longe de atingir o seu potencial na
geração de renda e de empregos - o problema que há hoje é a distribuição dessa
renda que é gerada. Outra questão está relacionada com a formação de atletas e
também de profissionais. O Cruzeiro, o Atlético e o América são verdadeiras escolas
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para formação de treinadores, de preparadores físicos, de gestores e de profissionais
de  todas  as  áreas  do  futebol.  E  para  o  quinto  papel  os  dirigentes  de  clubes,
infelizmente, ainda não tiveram a sensibilidade de atentar: a responsabilidade social,
o  papel  do  futebol  como ferramenta  socioeducacional  para  toda a  população.  Se
verificarmos  os clubes  da  Europa,  veremos  que a  grande  maioria  já  possui  uma
fundação.  Há  a  Fundação  Barcelona,  a  Fundação  Real  Madri,  a  Fundação
Manchester  United,  que  trabalham  de  forma  integrada  com  o  governo,  com  as
prefeituras, com os governos locais, estabelecendo políticas públicas para promover
a educação dos cidadãos.

Nesse ponto, darei início a uma rápida pesquisa. Eu já desconfiava da situação do
futebol mineiro, e, ao preparar esse material para apresentar a vocês, ela ficou mais
evidente ainda. Eu até levei um susto quando terminei de reunir esses dados. Temos
a relação dos clubes participantes da primeira divisão do Campeonato Paulista de
Futebol no ano de 2014. Não estou considerando as equipes que foram rebaixadas
neste  ano  ou  que  subiram  de  divisão.  Estão  aqui  as  equipes  que  realmente
participaram do campeonato paulista no ano de 2014. É uma relação de 20 clubes.
Nas  três  colunas  ao  lado,  temos  as  categorias  sub-20,  sub-17  e  sub-15  do
campeonato paulista. Na primeira divisão são 20 clubes; no sub-20 são 42; no sub-17
são 81; e, no sub-15, 81 clubes. Sem fazermos uma análise detalhada dessa tabela
podemos perceber que 75% dos clubes da primeira divisão do campeonato paulista
disputam  o  campeonato  paulista  sub-20,  e  60%  dos  clubes  da  primeira  divisão
profissional disputam o campeonato paulista sub-17 e sub-15.

Se formos considerar os dois, 85% dos clubes da primeira divisão disputam ou o
Campeonato Sub-20 ou pelo menos o Sub-17 e Sub-15. Consideramos São Paulo o
estado mais rico da federação, mais industrializado, que realmente tem o futebol mais
pujante do nosso país. Vamos passar a outros estados que devem ter uma situação
semelhante a essa, para podermos efetuar uma comparação com o cenário do nosso
estado.

Temos o Rio de Janeiro, com um campeonato regional composto por 16 clubes.
Podemos ver que 100% dos clubes da primeira divisão profissional no Rio de Janeiro
disputam  o  Campeonato  Carioca  Sub-20,  e  87,5%  dos  clubes  profissionais  da
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primeira divisão disputam o Campeonato Carioca Sub-17 ou Sub-20. Fazer com que
o campeonato estadual da categoria sub-20 seja composto pelos clubes da primeira
divisão  acredito  que  seja  até  uma  regra  da  federação  que  constitui,  sim,  um
mecanismo de proteção aos clubes.

Um terceiro estado que talvez tenha uma situação bastante parecida com Minas
Gerais - pelo menos eu imaginava que tivesse - é o Rio Grande do Sul,  que tem
campeonato regional com 16 clubes. No Sub-20, temos também uma participação
grande  desses  clubes.  No  Sub-17  e  Sub-15,  temos  uma participação  um  pouco
menor. Mesmo assim, constatamos que 68,75% dos clubes da primeira divisão do Rio
Grande do Sul disputam o Campeonato Gaúcho Sub-20; a mesma porcentagem, o
Sub-17;  e  uma  porcentagem  um  pouco  menor,  37,05%,  o  Sub-15.  Se  formos
considerar os clubes que disputam pelo menos uma categoria nas divisões de base,
temos 81%, um número razoável.

Agora, senhores e senhoras, os números de Minas Gerais, que realmente são de
causar susto e pavor. Temos a primeira divisão composta por 12 equipes. Dessas 12
equipes, somente quatro disputam as categorias de base, os Campeonatos Sub-20,
Sub-17 e Sub-15.  Somente  Atlético,  Cruzeiro,  América  e  Vila  Nova cumprem seu
papel de clube de forma mais plena, formando atletas e profissionais para o futebol
profissional. Quer dizer, há uma discrepância grave em relação ao futebol de outros
estados do País. Esse era o paradoxo que queria apresentar para vocês. Em que
pese ao sucesso do futebol mineiro nas últimas temporadas, fruto de investimento,
planejamento, da competência dos dirigentes e profissionais dos principais clubes do
Estado  -  Atlético  com  títulos,  América  e  Boa  disputando  acesso  à  Série  A  do
Campeonato  Brasileiro,  Cruzeiro  com  títulos  nos  últimos  dois  anos,  o  Tombense
recém-campeão da Série D do Campeonato Brasileiro e o Tupi quase conseguindo
acesso à Série B também neste ano, mas já garantido na Série C do ano que vem -,
no profissional e nas categorias de base, os clubes enfrentam grandes dificuldades.
Os clubes menores lutam para sobreviver com impacto direto nas categorias de base,
na formação de atletas e profissionais para o futebol e em toda cadeia produtiva do
futebol mineiro.

Temos aqui,  por exemplo, clubes tradicionais de centros importantes que tentam
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desempenhar seu papel na formação de atletas e de profissionais para o futebol que
encontram-se atualmente na terceira divisão do Campeonato Mineiro. Coloquei três
exemplos: Valério,  Democrata e Uberaba, que são clubes que, mesmo na terceira
divisão, lutando para retornar à segunda divisão do campeonato mineiro, em nenhum
momento fecharam as portas e desativaram, por exemplo, suas categorias de base.
O Valério disputa o campeonato mineiro no infantil e juvenil; o Uberaba disputou no
ano passado; o Democrata não está disputando, mas em anos recentes disputou o
campeonato mineiro em algumas categorias de base.

Além disso,  centros tradicionais outrora presentes,  como Lavras, Passos, Pouso
Alegre, Manhuaçu, estão alijados do futebol profissional no Estado. Há alguns anos
não vemos esses clubes nem mesmo nas categorias de base. Por outro lado, temos
a proliferação de clubes privados, que, apesar do sucesso obtido dentro do campo,
apresentam  uma contribuição  diminuta  à  sociedade  e  à  comunidade  onde  estão
inseridos.

Temos  um  exemplo  clássico,  o  Minas  Boca,  um  clube  privado  formado  há
aproximadamente três anos, que ganhou a terceira divisão, depois ganhou a segunda
divisão, disputou a primeira divisão neste ano e foi rebaixado, devendo disputar o
Módulo 2 no próximo ano.

Qual é o paradoxo disso? Qual é a discrepância? Um exemplo clássico disso são
os  clubes  que,  apesar  da  garantia  de  um  calendário  competitivo  anual  a  nível
nacional, não disputam o Campeonato Mineiro nas divisões de base em sequer uma
categoria. Temos três exemplos disso: o Boa, na Série B; o Tupi, na Série C; e a
Tombense, agora garantida na Série C. Em que pese à reclamação desses dirigentes
no intuito de a federação promover uma Taça Minas Gerais sub-23,  esses clubes
foram incapazes, nos últimos anos, de disputar sequer um campeonato mineiro sub-
20 de juniores.  Quer  dizer,  estão preocupados em explorar somente um nicho do
mercado, a ponta do iceberg, e apresentam uma contribuição diminuta para o nosso
futebol, principalmente para as categorias de base, para a formação de atletas e para
a formação de profissionais.

Quais são as consequências disso? Escassez de vagas de trabalho qualificadas
nas categorias de base que contribuam para a formação de profissionais.  De que
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adianta  formarmos  profissionais,  termos  instituições  de  ensino  que  vão  formar
treinadores, gestores, preparadores físicos, se só temos três ou quatro clubes - isso
se considerarmos o Vila Nova, que caminha com um pouco mais de dificuldade - que
realmente dão oportunidade para esses  profissionais  ingressarem no mercado de
trabalho e se aprimorarem? Além do mais, isso gera oportunidade de trabalho nesses
outros clubes que disputam as categorias de base do futebol mineiro. Elas são até
abundantes,  porém,  em  sua  grande  maioria,  apresentam  condições  de  trabalho
degradantes,  precárias  e  não  respeitam  sequer  a  legislação  trabalhista.  Se
verificarmos  a  grande  maioria  dos  treinadores  e  profissionais  envolvidos  nessas
equipes  menores  dessas  categorias  de  base,  veremos  que  eles  não  trabalham
sequer com carteira assinada, não têm nenhum tipo de contrato registrado, vivem à
margem da lei e na informalidade.

Uma outra consequência é que os clubes mineiros, principalmente os clubes do
interior, por não terem essas categorias de base, têm dificuldade para atrair e reter os
jovens  mais  talentosos.  A receita  desses  clubes,  como formadores,  acaba sendo
comprometida ou inviabilizada, no médio e no longo prazo, no caso de transferências
nacionais e internacionais desses atletas. Temos, realmente, três oásis nas categorias
de América, Atlético e Cruzeiro funcionando a todo o vapor. A todo o momento vemos
um jogador que teve uma formação no Atlético, por exemplo, e hoje está na Europa,
foi negociado, e o Atlético acaba recebendo um percentual. Isso acaba sendo uma
receita que retorna para o clube várias vezes ao longo da carreira desse jogador. E os
clubes  do  interior,  por  não  terem  as  categorias  de  base,  acabam  tendo  essa
possibilidade comprometida.

Quais são as necessidades diante disso? O fortalecimento dos clubes do interior,
tornando-os mais atrativos aos investidores. Considero que seria prudente, e talvez
necessário, estabelecer algum tipo de mecanismo na legislação, no regulamento das
competições,  obrigando  que  pelo  menos  os  clubes  da  primeira  divisão  do
campeonato mineiro participassem, sim, do campeonato mineiro sub-20, pelo menos
numa categoria - considero que isso deveria ser obrigatório. Considero também que
seria prudente revitalizar as categorias de base, garantindo um calendário adequado
tanto  no  profissional  quanto  na  base,  com um investimento  privado  qualificado e
distribuído por toda a cadeia produtiva.
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O que temos hoje são os clubes de empreitada, que funcionam durante três ou
quatro  meses.  Se  o  empresário  obtém  sucesso  e  acaba  conseguindo  acesso  à
próxima divisão,  como no caso do Minas Boca,  por  exemplo,  ele fecha as portas
durante  seis  meses,  depois  monta  mais  um  time  de  empreitada  para  disputar  o
Módulo 2 ou a primeira divisão e, ao longo do ano, acaba não contribuindo para a
cadeia produtiva do nosso futebol.

Qual é o papel do Estado, considerando todos esses aspectos? Primeiro: linhas de
financiamento; recursos para o desenvolvimento de cursos, pesquisas e intercâmbios
científicos;  fomento  das  competições  regionais;  e,  principalmente,  o  estímulo  à
movimentação dos clubes no interior. Talvez hoje, com a atual estrutura dos cursos,
seja  até  temerário  o  repasse  de  verbas,  porque  não  há  garantia  de  como esse
dinheiro  será  gasto.  Porém,  o  Estado  pode  contribuir,  sim,  por  exemplo,  para  o
custeio  de  despesas  de  competições,  nas  despesas  de  viagens,  de  hotel,  de
transporte,  com  a  garantia  de  que  aquele  dinheiro  empregado  fica  no  Estado,  é
utilizado para ativar a economia local, os hotéis do interior, as empresas que realizam
transporte de fretamento de ônibus. E, por outro lado, pode dar condições aos clubes
do interior  de disputar um campeonato mineiro de categorias de base, que é uma
competição qualificada. O que acontece é que uma boa parte desses clubes mantém,
sim, categorias de base, mas disputando competições completamente amadoras e
que não promovem um ambiente de prática qualificada.

Outra situação: utilização dos veículos de comunicação para promoção do futebol
mineiro.  Hoje,  se  alguém  quiser  assistir  à  final,  à  semifinal  ou  mesmo  à  fase
classificatória do campeonato paulista sub-20 ou sub-17, tem que ligar e sintonizar a
televisão  na  Rede  Vida,  por  exemplo,  no  sábado  de  manhã.  Temos  veículos  de
comunicação públicos do Estado de São Paulo fazendo esse tipo de transmissão, ao
passo que, por exemplo, a Rede Minas e a Rádio Inconfidência não são utilizadas
para esse fim. Por que a Rede Minas, por exemplo, não poderia transmitir uma Taça
Minas Gerais ou o Módulo II? A Globo compra os direitos de transmissão para que
nenhuma outra emissora possa transmitir, e nenhum valor é repassado aos clubes
que  o  disputam,  o  que  é  um  absurdo.  Considero  que  a  Rede  Minas  e  a  Rádio
Inconfidência poderiam ter, sim, um papel na promoção do futebol nas categorias de
base e das divisões inferiores do nosso futebol profissional.
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Regulação  do  mercado  por  meio  de  legislação  específica.  Há  muita  coisa
acontecendo, principalmente em nível federal, em esferas superiores, e esperamos
que o bom-senso e o Prof. Medina obtenham sucesso.

Estou  terminando.  Exigência  de  contrapartidas  por  parte  dos  clubes  para
investimentos  de  recursos  públicos  no  futebol,  garantindo  a  contratação  de
profissionais  capacitados  e  que  os  clubes  desempenhem  seu  papel  social  na
educação de crianças e jovens; e criação de condições para investimento qualificado
nos clubes de futebol.

Papel da comunidade científico-acadêmica: qualificação de profissionais; produção
e difusão do conhecimento, para que ele e a tecnologia não fiquem restritos somente
ao Cruzeiro e ao Atlético, também cheguem aos clubes do interior, às categorias de
base no interior do Estado.

E o papel da iniciativa privada: investimento privado qualificado, distribuído ao longo
de toda cadeia produtiva, categorias de base e futebol profissional, e não somente no
futebol profissional, que é o que temos visto especialmente no nosso estado e que
está contribuindo para a escassez de vaga de trabalho, com repercussões em toda
cadeia  produtiva  do  nosso futebol,  os  famosos  clubes  de empreitada.  No  Rio  de
Janeiro e em São Paulo, também temos esses clubes: o Audax, o Desportivo Brasil,
mas todos eles têm categoria de base; apenas em Minas Gerais estamos assistindo à
emergência de clubes que só se preocupam em explorar  o nicho de mercado do
futebol profissional na primeira e na segunda divisão,  e não contribuem de outras
formas para um futebol mais desenvolvido. Obrigado.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de slides.
O presidente - Agradecemos ao ilustre expositor, que honra a família Andrade a que

pertence  o  Prof.  Odilon  Andrade,  treinador  do  Atlético  Mineiro,  do  Cruzeiro,  da
seleção brasileira e da seleção do Qatar.  Essa é uma família  notável,  e  estamos
vendo você honrando-a.

Com a palavra, o Sr. José Eugênio. É um grande árbitro do nosso futebol, junto do
Ângelo Antônio Ferrari, ali presente. Tenho a alegria de nunca ter reclamado deles.

Palavras do Sr. José Eugênio
Eu não posso falar que uma autoridade está mentindo, mas reclamava muito, viu,
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gente? Boa- tarde, João; boa-tarde, todos da Mesa. É com muito prazer que estou
aqui  atendendo  a  um  convite  da  Assembleia  Legislativa,  aqui  representada  pelo
Deputado João Leite, para falar sobre a arbitragem. Sou ex-presidente da comissão
da Federação de Futebol, sou instrutor de arbitragem, com vários cursos feitos na
Granja Comary pela Fifa, e acompanhei todos os jogos da Copa do Mundo aqui, em
Belo Horizonte, como assessor de arbitragem.

Arbitragem, todos nós sabemos que é o calcanhar-de-aquiles. A formação de um
árbitro é composta basicamente de quatro pilares, determinados pela CBF e pela Fifa:
formação técnica, preparação física, formação psicológica e formação social. É feito
um curso preparatório no qual são colocadas todas essas situações da parte técnica
e física,  importantes  na  carreira  do  profissional  de  arbitragem.  São  apresentadas
todas as regras, análises e interpretações que o árbitro vai vivenciar em toda sua
carreira  profissional,  independentemente  da  categoria  em que esteja  enquadrado:
FMF, CBF ou Fifa.

Quero enfatizar aqui o futebol amador. Quando o árbitro vai à federação fazer sua
inscrição para o curso, acha que daí a dois ou três meses vai estar apitando jogo
entre  Atlético  e  Cruzeiro.  E  não  é  verdade.  Primeiro  ele  tem  que  passar  pelas
categorias amadoras da federação para ganhar experiência no futebol amador. Às
vezes, formam-se 18 ou 20 árbitros, mas, quando começam a trabalhar, só ficam 10,
porque, nas primeiras partidas, eles já começam a receber ameaças dos torcedores
do futebol amador. É assim e não vai mudar. Os torcedores começam a falar: “Você
não vai sair do campo”. Essa é uma dificuldade que temos hoje no futebol amador.
Devido a isso estamos tentando ver se conseguimos formar escolas de arbitragem
nos  grupos  para  que  possamos  trabalhar  com  um  instrutor,  um  psicólogo  e  um
preparador físico. Aquele aluno que estuda de manhã pode fazer sua preparação à
tarde; e o que estuda à tarde faz sua preparação pela manhã. Com isso, poderemos
ganhar um número maior de árbitros para o quadro da federação, visto que hoje há
um número muito pequeno de árbitros na Federação Mineira de Futebol. É inclusive
uma sugestão para a Assembleia.

Dos quatro pilares, os mais importantes na minha visão são o técnico e o físico, que
trabalham juntos. Fizemos algumas parcerias, por exemplo, com a Polícia Militar, com
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a Academia de Polícia, para que possamos dar treinamento físico para os árbitros.
Também temos uma parceria com a UFMG, onde fazemos trabalhos de educação

física. Utilizamos a academia e a pista para treinamento dos árbitros e um melhor
resultado  nas  competições  da  Federação  Mineira  de  Futebol  e  da  CBF.  Hoje
contamos com um dos principais árbitros da CBF, que é o Ricardo Marques, e um dos
principais assistentes, que é o Márcio Santiago. Todos estão fazendo esse tipo de
trabalho na academia de polícia, e, na UFMG, com o Prof. Gilson Ornelas.

Para  que  possamos  trabalhar  melhor,  o  pessoal  do  futebol  amador  precisa  de
investimentos, assim como a categoria de base, que tem recebido investimentos. A
categoria  de base dos  clubes  tem investimentos,  e nós da  arbitragem ainda não
recebemos  nenhum  investimento.  Precisamos  de  um  auditório  e  de  um  campo
disponível no período da manhã e da tarde, já que o árbitro que não puder fazer seu
treinamento físico e técnico no período da manhã poderá fazê-lo durante a tarde, e
vice-versa. O auditório poderá ser usado para o trabalho teórico às terças-feiras e às
quintas-feiras.  O trabalho  físico  é  feito  nas segundas,  quartas  e  sextas-feiras,  na
UFMG, e, nas terças e quintas-feiras, na academia de polícia.

Atualmente os árbitros da Federação Mineira de Futebol recebem um tratamento
que eu não tive, por exemplo, quando fiz o curso em 1980. Já melhoramos muito,
mas  ainda  temos  muito  o  que  melhorar.  Precisamos  de  tecnologias  para  o
campeonato mineiro do próximo ano. Também precisamos de rádios que funcionem.
Na CBF, existem rádios que funcionam e ajudam, o que é mais uma ferramenta para
que os árbitros trabalhem em equipe e façam um bom trabalho.

A formação desse árbitro se dá na Federação Mineira - 23 federações do País têm
esse  curso,  mas  a  maioria  delas  não  atende  às  220  horas  exigidas  pela  CBF.
Algumas  dão  menos  horas-aula,  por  exemplo,  160  horas,  180  horas.  A  nossa
federação cumpre 240 horas, mas esse curso é pago. Depois que o aluno se forma,
ele passa a trabalhar nas categorias amadoras da federação, por um certo tempo, de
um a dois anos. Posteriormente, esse aluno passa a trabalhar nas categorias de base
da  Federação  Mineira,  nos  clubes  de  futebol  profissionais.  O  objetivo  deles  é  ir
galgando degraus até que possam chegar à terceira, segunda e primeira divisões do
campeonato mineiro. Quando chegam à primeira divisão do campeonato mineiro, eles
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serão avaliados para que possam fazer testes para a CBF, a fim de integrarem o
quadro nacional.

A idade mínima exigida para o curso da federação é de 18 anos. Então a sugestão
que faço às escolas é que comecem trabalhando com adolescentes de 14 a 17 anos,
para que trabalhem como árbitros em campeonatos realizados pelas escolas.  É o
chamado sub-11, sub-15 e sub-17. Aliás, na Prefeitura de Belo Horizonte, existia um
núcleo de futebol de grande sucesso, onde ex-atletas trabalhavam como instrutores.
Esse curso de arbitragem para esses alunos de 14 a 17 anos é muito importante.
Poderemos trabalhar com ex-árbitros da federação mineira, que são pessoas que têm
condição de fazer esse tipo de trabalho. Poderíamos inclusive estender às ligas na
Grande BH, para que possamos fazer esse tipo de trabalho e trazer para o nosso
quadro árbitros de qualidade. Também poderíamos fazer com que o interior de Minas
pudesse trabalhar com os árbitros. Gostaríamos que a liga nos garantisse árbitros de
qualidade e com idade para integrar a CBF. Esses árbitros poderiam ser avaliados e
trazidos para a Federação Mineira de Futebol.

O nosso sindicato dos árbitros tem o projeto de fazer um centro de treinamento para
os  árbitros.  Parece  que  eles  vão  ganhar  um  terreno  para  isso.  Essa  seria  uma
maravilhosa conquista para os árbitros de Minas Gerais, já que lá teremos campo,
pista e até um hotel pequeno para abrigar os árbitros do interior, que poderão vir para
Belo  Horizonte  fazer  avaliações  físicas  e  técnicas.  Aqueles  que  estiverem  em
condição poderão trabalhar conosco na federação, o que aumentará o nosso quadro
de  árbitros.  Volto  a  frisar  que  hoje  o  nosso  quadro  de  árbitros  é  deficiente,
principalmente o quadro de árbitros do futebol amador.

O projeto Dente de Leite, como já citei anteriormente, foi muito trabalhado na época
do  Adson  Lima.  Trabalhamos  muito  nesse  projeto  quando  eu  era  presidente  de
associação de bairro. No meu bairro São José, havia uma equipe da qual saíram
atletas para times profissionais. O Miranda era o instrutor técnico na época.

Precisamos  aperfeiçoar  os  nossos  árbitros  de  elite.  A  federação  normalmente
convoca 60 árbitros para fazer  o campeonato mineiro módulo A,  o módulo 1, e o
módulo B. Então esses 60 árbitros precisam ter um tratamento de excelência. Para
isso precisamos trabalhar com profissionais de alto nível e estar nessa parceria com a
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UFMG. Devemos aumentá-la a fim de usarmos outras aparelhagens que existem na
UFMG, como o aparelho que mede a visão periférica do árbitro.  Dessa forma ele
trabalhará e se posicionará de uma forma mais tranquila no campo. Ele deve sair
daquela  situação  de  “agora  toca”.  Ele  deve  sair  fora  dessas  situações.  O  nosso
presidente do arbitral do módulo 1 e do módulo 2 deixou claro que vai disponibilizar
2% da renda da federação para ser usada pela Comissão de Arbitragem de Minas
Gerais. Esse é um passo enorme para que tenhamos subsídios a fim de colocar em
prática  esse  trabalho  com  os  árbitros.  Utilizaremos  verbas  para  que  possamos
trabalhar de forma mais convincente junto aos nossos árbitros.

Hoje, no futebol amador da capital, temos 120 árbitros, o que não é suficiente para
fazermos os nossos campeonatos de forma normal. Precisamos hoje de, no mínimo,
200 árbitros, porque temos jogos pela manhã e pela tarde. Por exemplo, os módulos
1 e 2 do amador têm 48 clubes. Então são 24 jogos. Para 60 jogos são necessários
180 árbitros. Por isso precisamos usar os árbitros pela manhã e também pela tarde, o
que não é aconselhável.  O ideal  seria  que os árbitros atuassem em apenas uma
partida para não desgastá-los tanto.

Agradeço  a  vocês  e  espero  ter  contribuído  de  alguma  forma  para  termos  um
trabalho mais humano dos árbitros de Minas Gerais, tanto os profissionais quanto os
amadores. Muito obrigado.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de slides.
O presidente - Agradecemos ao Sr. José Eugênio a participação. Os árbitros têm

um  papel  fundamental,  especialmente  nessa  discussão.  Tratamos  sempre  disso.
Vimos  alguns  árbitros  atuando.  Para  nós,  na  questão  da  base,  da  criança  e  do
adolescente, é muito importante o papel de autoridade do árbitro. No Rio Grande do
Sul,  o  goleiro  Aranha,  do  Santos,  reclamou  do  árbitro  porque  ele  estava  sendo
ofendido, mas o árbitro não tomou providência naquela questão. Lamentavelmente,
acompanhamos alguns jogos sub-15 e vimos que alguns pais e algumas pessoas
permanentemente cometem crimes. Eles desrespeitam o Estatuto da Criança e do
Adolescente e os expõem ao vexame. Ouvimos o Dr. Williams falar sobre a psicologia
e a formação do atleta. Como responde o psicológico de um menino com menos de
15 anos de idade àqueles impropérios ditos a crianças até por alguns treinadores?
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Muitas vezes, vemos árbitros que têm a autoridade, mas não a exercem. Para alguns
fatos que acontecem nos estádios com crianças, devemos chamar a polícia. Ou seja,
devemos  chamar  a  polícia  para  alguns  treinadores  e  torcedores,  porque  não  é
possível que tratem as crianças e os adolescentes como alguns fazem nos campos
de futebol.

Com a palavra, o Sr. Carlos Cruz, jornalista e assessor do América Futebol Clube. A
nossa imprensa, nesse quesito, tem um papel muito importante, especialmente na
questão psicológica, já que, nessa idade de formação, temos de ter bastante cuidado.
Muitas vezes, no afã de dar a notícia, falamos daqueles vencedores e dos títulos,
mas, nessa idade, é importante a formação. A imprensa tem um papel fundamental
nessa formação, e reconhecemos, no jornalista Carlos Cruz, um representante real
desse cuidado com a formação da nossa criança e do  nosso adolescente.  Muito
obrigado pela presença.

Palavras do Sr. Carlos Cruz
Obrigado, deputado João Leite, e amigos da Mesa pela oportunidade de participar e

de  ouvir  atentamente  os  depoimentos  importantíssimos.  Boa  tarde,  amigos  e
especialmente  os  companheiros  Ronaldo  Inácio,  Alexandre  e  Zuca,  pois  estamos
vivos  no  campeonato.  A  torcida  americana,  como  sempre,  está  presente  nos
principais momentos do futebol brasileiro. E este momento é importante para nós.

Serei  rápido  e  prático  como qualquer  jornalista  deve  ser.  O  que  trouxe  vai  ao
encontro  de  tudo  que foi  dito  até  agora  e  ao  que V.  Exa.,  deputado  João Leite,
chamou a atenção, que é a importância da mídia na formação dos atletas. Vocês
verão  um  pouco  mais  à  frente  que,  sem  intenção  de  rotular,  a  imprensa  tem
trabalhado muito mais na deformação da formação do atleta do que propriamente na
sua formação.

Para  o  alinhamento  do  raciocínio,  falaremos  sobre  alguns  fatos  históricos  que
transformaram o nosso futebol em cultura, produto e identidade muito forte para nós,
brasileiros.

O futebol chegou ao Brasil e, da década de 1920 até o início da década de 1930,
era usado apenas pela elite e ainda não tinha um viés mais comercial.

Getúlio  Vargas,  quando  toma o  poder,  utiliza  o  futebol  para  se  aproximar  das
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classes mais humildes. Ele aproveita a 1º Copa do Mundo, no Uruguai, para utilizar,
como fez muito bem, a máquina estatal nessa comunicação mais popularesca.

Na década de 1940, o futebol se arrefece um pouco em razão da Segunda Guerra
Mundial, mas volta na década de 1950 com maior popularização, com a Copa do
Mundo no Brasil, e se reafirma na construção da identidade nacional do brasileiro.
Nesse período, o Brasil conquista o seu primeiro título mundial na Suíça e começa a
década de 1960 conquistando mais um título no Chile em 1962.

A década de 1970 é determinante para o nosso alinhamento. Com o tricampeonato
no período da ditadura militar e do milagre econômico, passamos a ver a influência da
mídia com mais presença na formação do atleta. Há a primeira transmissão ao vivo
do futebol. Quem é dessa época deve lembrar da corrida às lojas para comprar uma
televisão para assistir ao campeonato mundial. Com isso, cria-se o principal produto
da indústria do entretenimento da nossa atualidade.

A década de 1980 é marcada pelo início da globalização das transmissões. Com
isso,  passa-se  a  intensificar  as  transferências  internacionais.  Cito  apenas  três
exemplos:  as  transferências  do  Falcão,  do  Zico  e  do  Toninho  Cerezo,  que  são
emblemáticas.

Na década de 1990,  passamos a entrar  nessa transformação e deformação na
formação dos nossos atletas. Não estou responsabilizando a Lei Pelé por isso. Não
me cabe, com este discurso, criticar a Lei Zico, de 1993, e a Lei Pelé, sancionada em
1997.  Os atletas ganham liberdade e passam a assinar  contratos  a partir  dos 16
anos.

A partir  desse momento,  os  atletas  passam a  ser  o  verdadeiro  produto  para  o
mercado de entretenimento. As empresas passam a investir diretamente neles e, para
valorizá-los, pagam melhores salários. A mídia começa a participar, transformando-os
em super-heróis,  super-homens,  superstars,  popstars,  enfim, em uma máquina de
jogar futebol. As principais marcas do mundo os transformam em suas verdadeiras
mídias.  Um  exemplo  é  o  jogador  Neymar,  que  está  na  ponta  desse  processo  e
representa  11  marcas.  Ou  seja,  ele  próprio  é  a  sua  mídia:  vende,  reproduz,  cria
conceitos e traz esses investidores.

A partir de 2000, começamos a viver uma aceleração do processo de formação dos
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atletas e as negociações ficaram cada vez mais precoces. Na era da lei do passe, o
clube segurava o atleta até os 22, 23 anos, para então negociá-lo.  O atleta tinha
condições de se preparar melhor, como foi observado aqui,  porque atingiria a sua
maturidade a partir  dos 20 anos. Nas últimas três décadas, a cadeia produtiva do
futebol  se  transformou  em  um  negócio  milionário  que  tem  como  seus  principais
agentes os jogadores de futebol e as mídias, que, evidentemente, vendem a imagem
desses atletas.

Relação do futebol com a formação pessoal. Os jovens e seus familiares passam a
enxergar o futebol  como meio de ascensão social  mais  rápido e lucrativo.  Nesse
processo, uma das primeiras situações que se colocam para esses atletas é que
devem  abandonar  os  seus  estudos  porque  o  seu  tempo  de  preparação,  de
treinamento é incoerente com o da escola. Não dá para exigir de um atleta de base
da categoria juvenil que tenha a mesma carga de trabalho da categoria profissional,
que estude como deve estudar. Os principais clubes estão equipados com escolas,
mas, muito mais que o conteúdo que é passado, é importante saber, na prática, se
está sendo absorvido algum aprendizado que será útil na sua vida. Isso faz com que
os atletas passem a acreditar que vão vencer apenas com o seu dom, com o seu
talento e que não precisam realmente de uma formação.  Como a maioria desses
jovens  que  entram  nesse  processo  não  viram  jogadores  profissionais,  saem  do
mercado  de  futebol  e  vão  enfrentar  a  concorrência  do  mercado,  acabando  no
subemprego.

Aqui há uma pequena observação do sonho contra a realidade, porque todo mundo
quer ser um Neymar, um Messi, mas 80% desses jogadores ganham apenas dois
salários mínimos, sendo que 40% não chegam a ganhar um salário mínimo. Mesmo
assim, 3% daqueles que conseguem ganhar acima de 20 salários mínimos acabam
desistindo no processo.

Aqueles que se transformam em jogadores profissionais, não conseguem atingir os
20  salários  mínimos,  caem  na  faixa  dos  40%,  vão  trabalhar,  como disse  o  Prof.
Ricardo  Leão,  em  clubes  que  não  estão  estruturados,  não  recebem  e  acabam
desistindo.  Estão numa faixa de  idade entre 20  e  25 anos.  Começa,  então,  uma
corrida atrás de emprego, mas não estão preparados para enfrentar essa realidade.
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A mídia  faz  isso  hoje  com  muito  mais  ênfase,  mas  sempre  existiu.  Existe  um
exemplo histórico da relação do Pelé com o Garrincha. O Pelé foi classificado como
uma máquina de jogar futebol, o atleta mais perfeito. Sabemos que ele tinha algumas
imperfeições. Não acompanhei a era Pelé, mas, por meio de pesquisas, detectamos
relatos de que ele foi um gênio porque deu uma cotovelada num adversário sem que
o árbitro percebesse. Então, tinha os seus momentos ruins, mas simbolizou tudo isso
e se transformou no que é, ou seja, numa lenda viva. Por outro lado, há o Garrincha,
que  era  rotulado  pela  mídia  como  talentoso,  criativo,  mas  frágil,  vulnerável  aos
prazeres  da  vida,  ou  seja,  vemos  aí  a  relação  da  supervalorização  com  o  lado
humano do esporte.

Começamos a avaliar a participação da mídia na formação dos atletas, tema que
nos  traz  aqui.  Não  cabem  críticas  a  nenhum  veículo,  a  nenhum comportamento,
apenas uma constatação pela experiência de trabalhar com categorias de base, de
haver promovido durante 11 anos eventos para a base. Percebemos que hoje a mídia
trabalha muito mais na desinformação que na informação, que seria ideal para esse
processo. A mídia sempre mostrou o sucesso do Zico, por exemplo, como resultado
de trabalho e de muita seriedade. Por outro lado, Romário e Edmundo sempre foram
exaltados  pela  malandragem,  irreverência,  relaxamento  nos  treinamentos,  não
precisavam  treinar  porque  eram  talentosos.  Isso  mostra  que  há  um  tratamento
distorcido por parte da mídia. Evidentemente, esse tratamento vai refletir na formação
do atleta.

E temos outra relação,  professor  Ricardo,  pegando a  outra  parte  do  iceberg,  a
consequência,  para  a  qual  você chamou a  nossa  atenção.  No  mundial,  houve  a
situação  do  Tiago  Silva.  Apesar  de  haver  outras,  peguei  o  Tiago  para  Cristo,
comparando-o  com  o  Barbosa,  que,  como  todos  sabem,  ele  foi  praticamente
condenado pelo fracasso do Brasil  na Copa de 1950. O Tiago passou por aquele
momento em que a mídia focou bastante a sua fragilidade. O que acontece hoje? O
Tiago está na seleção.  Não faço nenhuma crítica,  apenas uma constatação.  Fica
claro que ele está na seleção porque é um produto, carrega em si uma importância
financeira muito  grande para  os  parceiros  que nele investem, é um zagueiro que
custa a fortuna de 39,4 bilhões por ano ao seu clube, cerca de 32 milhões por mês.



592
____________________________________________________________________________

Em 1950,  Barbosa era um negro vindo de uma classe humilde.  A ele  foi  dada a
possibilidade de participar da classe de elite por causa do futebol. Hoje a relação é
outra:  existe  a  discriminação,  o  racismo,  mas  existe  um  viés  importantíssimo,  o
financeiro.  Pede-se correção,  pedem-se mudanças,  mas a aceitação  midiática  do
fracasso é diferente do que foi no passado.

Influência positiva na formação desse atleta. A mídia não é responsável por mudar
esse  processo  sozinha  e  não  é  culpada  de  estar  nesse  processo,  mas  pode
participar. De que forma? Conscientizando os jovens de que o futebol não é único
meio de ascensão social e informando que a formação escolar é tão importante ou
mais que o futebol. O estudo, como foi dito pelo professor Williams, ajuda na carreira
do atleta,  na  formação  da  sua carreira  -  ele  vai  conseguir  administrar  a  carreira,
aplicar melhor o dinheiro que ganha - e nas suas atividades práticas, por meio de
coordenações psicomotoras e cognitivas para a leitura tática do jogo, para entender
tudo que lhe é passado pelos seus professores. É importante a preparação para uma
segunda atividade, uma segunda carreira ou até para a sua primeira carreira. Como
disse, apontamos muito para aqueles que chegam e nos esquecemos daqueles que
ficam,  que são  em  número  muito  maior,  infinitamente  maior.  Isso  tem  provocado
desajuste social. Como disse, esse fenômeno não é de Minas Gerais, mas de todo o
País, e está muito mais associado à nossa formação cultural do que propriamente ao
desejo de mudança ou de aplicação em um único recurso financeiro.

É preciso  ressaltar  que nós,  da  mídia,  temos  a importância  de  participar  desse
processo,  porque não existe jornalismo,  imprensa sem participação social.  Temos
esse dever, que passa fundamentalmente pela ação dos seus gestores. Não adianta
a mídia se aprofundar no discurso, mostrar as incoerências, se um professor, com
escola dentro do seu clube, no dia de uma prova importante para o seu aluno, diz que
ele vai para o campo, porque precisa se tornar um jogador de futebol. Esse professor
se esquece de que o atleta pode não se tornar um jogador e praticamente o condena
a uma situação de subemprego no futuro.

Levantei  outras  considerações,  mas,  como  estamos  com  o  tempo  esgotado  e
vamos almoçar  daqui  a pouco,  quero ressaltar  que os principais clubes do País -
chamo a atenção para esse detalhe e peço ao João Leite que nos ajude nisso -
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recebem da Lei de Incentivo, bem como alguns clubes menores e clubes formadores.
Esses clubes têm a obrigação social de dar retorno mais efetivo. Ter uma escola e
dizer  ao atleta que ele está estudando,  mas que a prioridade é o futebol,  é uma
distorção.  A  imprensa  tem  o  papel  de  apontar  e  discutir  esses  valores,  esses
conceitos.

O  professor  Ricardo  Leão  citou  dois  exemplos  importantes,  duas  empresas
jornalísticas do nosso maior conceito e de que gostamos muito: a Rede Minas e a
Rádio  Inconfidência.  Como  veículos  estatais,  elas  têm  a  obrigação  de  dar  mais
atenção, de ajudar mais nesse discurso. Mas, professor, essas empresas precisam
da participação dos gestores dos clubes. Você disse muito bem que é feita divisão e
que os recursos não são aproveitados. Não nos cabe nenhuma crítica, mas gostaria
de complementar dizendo que os clubes discutem esses valores, essa distribuição
para a mídia, assinam contrato.

Participei  de  algumas  discussões,  inclusive  em  veículos  particulares,  em  que
tentaram negociar a Série B, tentaram negociar competições menores, e os clubes
preferiram negociar com outra emissora, que detém os direitos. Portanto, é preciso ter
consciência  de  que,  nesse  processo,  os  gestores  de  clubes  estarão  matando  a
galinha dos ovos de ouro, porque formar atleta da forma como se está fazendo é um
desperdício  de  recursos  do  povo  -  do  meu  dinheiro  e  do  dinheiro  de  vocês.
Contribuímos para esse processo. Apenas para comparar,  a Argentina estatizou o
futebol, comprou o direito de transmissão dos clubes. Não estou usando a Argentina
como modelo,  porque há uma crítica  forte  de  que sua política  é de  pão e circo.
Porém,  isso  pode  nos  trazer  um  modelo  de  discussão,  a  fim  de  obtermos  mais
recursos para a formação - o José Eugênio falou sobre a formação de árbitros -, o
que foi abordado por todos os que aqui se pronunciaram. Não é possível a mídia dar
conta  de  tudo.  Ela  tem  sua  participação  e  tem  feito  isso,  embora  de  maneira
distorcida, na minha opinião.

Se vocês pesquisarem nos jornais de hoje - eu fiz isso antes de vir para cá -, verão
que nenhum jornal de Minas tem uma única informação substancial sobre atleta de
base. Citaram que o Cruzeiro foi campeão ontem - parabéns aos cruzeirenses. Mas
não há uma informação sequer sobre o trabalho de formação de atletas. Sabemos
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que as mídias são veículos que buscam retorno financeiro, mas acho que é possível
fazer  as  duas  coisas:  buscar  retorno  e  fazer  a  divulgação  desse  processo  de
formação.

Deixo aqui um grande agradecimento a todos. Procurei ser o mais breve possível.
Coloco-me à disposição de vocês para prestar maiores informações sobre o assunto,
agradecendo-lhes a paciência. Muito obrigado, um abraço a todos.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de slides.
O presidente - Gostaria de lembrar que a mídia -  rádios, tevês, jornais -  é uma

concessão pública, uma concessão do povo, portanto deve dar um retorno, o que é
muito importante.

Esclarecimentos sobre os Debates
O presidente - Neste instante, daremos início aos debates. Solicitamos àqueles que

fizerem uso do microfone que sejam objetivos e sucintos, dispensadas as saudações
pessoais. Cada participante disporá de até dois minutos para fazer a sua intervenção.
Lembramos que a leitura e apresentação oral de perguntas serão feitas de acordo
com o volume de sugestões recebidas.

Debates
O  presidente  -  Convido,  para  fazerem  suas  perguntas  -  podem  utilizar  os

microfones do Plenário -,  Antônio Augusto Pinto Filho, da escolinha Bom de Bola,
Bom de Escola, de Augusto de Lima. Convido também Denarte D'Ávila, da ABBB de
Montes Claros, e Paulo Afonso da Silva, da Liga Caratinguense de Desportos. Com a
palavra, Antônio Augusto Pinto Filho.

O Sr.  Antônio  Augusto  Pinto  Filho  -  Minha  primeira  palavra  é  dirigida  ao  Mark
Williams e refere-se à situação financeira e ao diferencial dos países europeus em
relação  ao  Brasil.  Com  certeza,  até  mesmo  nas  contemplações  financeiras  de
premiações para os clubes, a distância é muito grande. Pergunto se há condições de
se fazer um pouco de planejamento no Brasil a fim de melhorar o nosso futebol.

O presidente -  Solicitamos ao Prof.  Mark  Williams que responda à pergunta de
Antônio Augusto Pinto Filho.

O Sr. Mark Williams - Sim, você está certo com relação à premiação financeira que
é conferida à Premier League e às outras ligas europeias, que de fato é muito mais
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elevada e tem um aporte de recursos muito maior. Contudo, independentemente dos
recursos disponíveis, o que se espera é que a eles seja dada a melhor destinação
possível. Em relação à qualidade dos nossos sistemas de educação e de formação
de treinadores, é a forma como utilizamos esses recursos que tem feito com que
consigamos dar o melhor suporte para o planejamento. Assim também é com relação
à eficiência, como já falei, no aspecto do custo e do valor propriamente dito. O grande
desafio é nos certificarmos de que esses recursos serão utilizados da forma mais
eficiente possível, para que os jogadores se engajem na prática e aproveitem melhor
o treinamento que lhes está sendo oferecido.

O Sr. Antônio Augusto Pinto Filho - O Adolfo e o Ricardo Leão são importantes,
pude  comprovar  a  inteligência  deles.  Lamento  você  dizer  que  ficou  um  pouco
“recantilhado”, mas, pelo conhecimento que vocês têm, há condições de melhorar a
situação não só em relação ao futebol do Estado, mas também do Brasil, com essa
crise que assola o esporte? Você falava  do despreparo  dos técnicos,  da  falta  de
recursos  financeiros  dos  clubes.  Já  que  vocês  têm  um  grande  conhecimento  do
futebol do Estado e do País, como acham que pode melhorar?

O presidente - Obrigado, Antônio Augusto. Vamos passar à outra pergunta; eles
responderão em bloco depois. Denarte D'Ávila, da AABB de Montes Claros, Minas
Gerais.

O Sr. Denarte D'Ávila - Boa tarde a todos. Minha pergunta é para o Chico Adolfo.
Primeiro, parabéns! Você foi profundo no diagnóstico do fracasso do futebol brasileiro.
A  maior  preocupação  de  nós,  brasileiros,  que  somos  amantes  do  esporte,
principalmente do futebol, é com o fato de o futebol brasileiro não estar revelando
mais talentos. Você não acha que a ausência dos ex-jogadores na formação dos
atletas, percebida cada vez mais, tem influenciado negativamente na formação dos
jogadores, principalmente daqueles conhecedores das quatro linhas?

O presidente - Obrigado, Denarte. Paulo Afonso da Silva, da Liga Caratinguense de
Desportos, pode fazer sua pergunta. Obrigado pela presença.

O  Sr.  Paulo  Afonso  da  Silva  -  Boa  tarde,  João,  presidente;  boa  tarde,  demais
componentes da Mesa. Ouvi o nosso amigo José Eugênio, da arbitragem. Nós, que
gostamos  do  esporte,  principalmente  no  interior,  temos  trabalhado  com  muita



596
____________________________________________________________________________

dificuldade para  realizar  os  campeonatos  amadores,  e  um dos  problemas  é  com
relação à arbitragem. Ela é sempre muito cobrada. Nossa vontade é ver acontecer
alguma coisa bonita nas cidades, e queria questioná-lo sobre uma forma de, pelo
menos, dar condição para os árbitros trabalharem.

O  presidente  -  Há  outras  perguntas  para  o  Eugênio,  que  responderá  à  frente.
Obrigado pela participação, Paulo Afonso.

A Elvira Cosendey, que representa o Ministério do Trabalho e Emprego, lembra a
fiscalização que o ministério está empreendendo na busca da dignidade e do trabalho
decente  de  crianças  e  adolescentes,  muitas  vezes  manipulados  e  explorados  no
mundo  do  futebol.  À  tarde  ela  vai  falar  sobre  essa  questão,  é  importante  todos
estarmos presentes.

Há mais duas perguntas escritas, e a primeira é para o Prof. Mark Williams, a quem
solicito que a responda: Qual é a importância do apoio e investimento do governo,
federações e da Confederação de Futebol para o desenvolvimento das ciências do
esporte?

O Sr. Mark Williams - Bom, em termos estaduais, e quando pensamos no preparo
de atletas olímpicos, todo o investimento feito pelo governo é fundamental. Como já
falei, com o sucesso e com esse fato positivo após as Olimpíadas em Londres, seria
muito  ruim  termos  um  corte  de  verbas  direcionadas  a  isso  para  esse novo  ciclo
olímpico. Então, acho isso muito positivo, e apoio é fundamental para que tenhamos o
financiamento  das  atividades  feitas  pela  medicina  esportiva,  pelas  ciências  do
desporto e todo esse apoio. É claro que o futebol é um esporte profissional e não
temos financiamento específico - pelo menos não em termos da Premier League ou
de  qualquer  outro  campeonato.  O  financiamento  vem  a  partir  das  atividades
comerciais feitas, por exemplo, pela mídia, pelos contratos televisivos.

A Premier  League  é  um campeonato  com um apelo  comercial  muito  grande  e,
portanto, rende recursos significativos. Talvez nem todos esses recursos tenham sido
aplicados da forma mais eficiente possível. Tivemos muitos recursos investidos em
agentes e nas próprias tarifas de transferência de atletas, no sentido de comprar o
passe desses atletas e atraí-los para trabalhar no Reino Unido. Mas isso, embora
seja uma vantagem por um lado, é uma desvantagem, porque talvez tenha negado
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uma oportunidade para os melhores jogadores ingleses progredirem ao longo desse
sistema. Então, em equipes como o Manchester United e Manchester City, é muito
difícil trazer esses jogadores pela universidade, quando estão com 18 ou 20 anos. E
eles têm bastantes recursos para recrutar jogadores de qualquer parte do mundo.
Então, é uma desvantagem do ponto de vista do desenvolvimento desse jogador.

A Premier League investiu significativamente. Agora há uma legislação da Uefa que
exige  o  mínimo  de  oito  jogadores,  entre  os  24  de  cada  equipe,  que  sejam  da
categoria de base do próprio time. Isso ajuda, em tese. Uma coisa é termos um bom
sistema  de  treinamento  para  treinadores,  boas  dependências  físicas  para  os
jogadores, mas obviamente eles também precisam de oportunidades para progredir,
de  sair  do  futebol  juvenil  e  passar  para  uma categoria  mais  elevada  do  futebol
profissional. A Uefa quis criar uma categoria intermediária chamada de Uefa sub-23,
para dar uma oportunidade para que esses jogadores entre 19 e 23 anos de idade,
esses jogadores de base possam jogar nos melhores times em vez de simplesmente
serem mandados para outras ligas de categorias mais baixas, de outras divisões em
times um pouco piores. Acho que a direção correta seria essa.

O presidente - Com a palavra, Francisco Adolfo, para responder, tanto às perguntas
orais quanto às escritas.

O Sr. Francisco Adolfo Ferreira - Vou responder à pergunta do colega de Augusto
de Lima.

Acho que a base de tudo é a alteração na legislação, pois está ultrapassada e não
atende mais às demandas de modernização do esporte e do futebol brasileiro.

Com relação aos recursos, é preciso fazer com que eles cheguem às entidades, às
ligas, para aproximar as escolas dos clubes. Sabemos que os clubes do interior estão
todos falidos; não lhes chegam recursos - e, quando chegam, muitas vezes somem.
Não adianta somente mandar os recursos: é preciso fiscalizar e haver punição. É
preciso ter contrapartida em termos de punição para quem não aplicar os recursos de
maneira  correta.  Então,  é  um  momento  de  esforço  conjunto,  que  envolve  as
confederações, as ligas, os clubes e a classe política. É apropriado estarmos aqui na
Assembleia Legislativa, pois precisamos desse apoio político, do apoio midiático para
gerar apoio popular e, com ele, fazer pressão para que as coisas possam realmente
ser transformadas.
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O  tempo  ficou  meio  curto  para  eu  terminar  a  minha  apresentação.  Citei  um
versículo bíblico que diz que quem tem fome de justiça será saciado, então quero
complementar dizendo que queremos buscar justiça, condições dignas de trabalho
para a maioria das pessoas que militam no futebol, e não apenas para uma pequena
minoria de privilegiados. Isso é buscar justiça social.  O futebol brasileiro pode ser
bom para a maioria dos que nele militam. Quando falo em ser bom, não estou falando
de ganhar rios de dinheiro e todo mundo ficar rico. Isso é ilusão. Estou me referindo a
condições dignas e decentes de trabalho para a maioria. À tarde, o Rui vai falar sobre
o Bom Senso. São 12 mil  atletas desempregados. Os atletas jogaram no primeiro
semestre e estão desempregados. Tive a experiência como gerente de futebol  no
América de Teófilo Otôni. Estreamos no Campeonato Mineiro, no módulo II, no dia 2
de fevereiro e, no dia 9 de março, acabou o ano para nós. Fizemos 10 jogos e acabou
o ano.  Não há mais  atividade e  todo mundo está  desempregado e  sem receber.
Então, essa questão envolve basicamente a legislação.

Vou responder à pergunta do outro colega sobre o envolvimento do ex-atleta no
processo. Estou vendo aqui o Euller, ex-atleta. Ele foi fazer o curso da CBF. Estava
em Viçosa fazendo o curso  de  periodização tática.  Estou  vendo aqui  o Ruy,  que
estudou no Promove. Ele está ainda em atividade, está envolvido no Bom Senso.
Tenho a certeza de que, quando encerrar a carreira, se resolver ser treinador, vai
buscar a capacitação, que é fundamental.

Tivemos uma reunião com o Maurício Marques, da CBF, há mais ou menos um
mês,  com  os  instrutores  daquela  entidade.  Há  uma  proposta  da  instituição  de
democratizar os cursos, regionalizá-los, disponibilizando-os nas principais capitais ou
pelo menos nas regiões Sul, Norte, Nordeste e por aí afora, reduzindo os custos, a
fim de que sejam popularizados, tornando, ao longo do processo, essa capacitação
uma regra. Então, que essa capacitação dos profissionais que vão militar no futebol
seja  obrigatória,  num  processo  que,  talvez,  seja  semelhante  ao  que  foi  o  do
reconhecimento do profissional de educação física, com a criação dos Crefs.

Não tenho nada contra a atuação do ex-atleta, desde que ele se prepare. O que
não pode acontecer é o ex-atleta que não estudou, que encerra a carreira e se torna
um professor de categorias de base, um mero repetidor daquilo que vivenciou, dos
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treinamentos que recebeu enquanto atleta. Ele precisa saber o que, como e quando
aplicar. Isso é fundamental. A experiência prática do ex-atleta sempre é importante,
mas não serve só isso, é preciso mais. Conhecimento nunca é demais.

Uma outra pergunta foi feita por uma entidade chamada Diego Duarte: “A Alemanha
se preparou para ser campeã da Copa do Mundo de 2014, chegou à final da Copa de
2012 e foi semifinalista em 2006 e em 2010. Por  que, no Brasil,  não temos uma
sequência de preparação no trabalho?”. Porque não temos cultura de longo prazo.
Nossa  cultura  é  imediatista,  muitas  vezes  não  damos  sequência  a  um  trabalho
iniciado por questões políticas, quando há troca de pessoas. A mudança de cultura é
um  processo  longo,  demorado,  árduo,  que  envolve  entendimentos  entre  toda  a
comunidade do futebol. O objetivo não é uma entidade qualquer ou alguém se tornar
dono de uma ideia, mas é agregar esforços, com a Abex, aqui representada pelo
Ocimar;  com  o  Rui,  representando  o  Bom  Senso;  com  o  Prof.  Medina,  da
Universidade do Futebol; com a UFMG; com a UFV; com a Federação Mineira de
Futebol;  com  a  CBF;  com  os  clubes.  Isso  envolve  gestão  e  a  exigência,  a
obrigatoriedade  da capacitação dos  gestores  do  futebol  brasileiro.  Ainda  estamos
engatinhando  nessa  questão  da  gestão,  que  começou  há  pouco  tempo,  e  não
conseguiremos resolver isso de uma hora para outra. Não cabe aqui apenas criticar a
CBF, as federações ou os grandes clubes, porque a culpa não é deles. A legislação
existente é que permite essa estrutura. Precisamos de alteração na legislação, que
proporcione  modernização  gradual  da  estrutura  do  nosso  futebol.  Mais  alguma
pergunta?

O presidente - Quero aproveitar para dizer que o encaminhamento de perguntas
está encerrado. Estamos bem adiantados. Teremos de voltar às 14 horas.

O Sr. Francisco Adolfo Ferreira - A pergunta do Samuel do Carmo, da entidade SC
Treinamentos, é muito oportuna: “Já que o grande problema e também a base do
futebol é a gestão, não seria interessante a CBF realizar,  além de uma escola de
treinadores, também uma escola de gestores?”. Isso foi proposto pelo Maurício, na
reunião  que  tivemos.  Já  existe  um  curso  de  gestão  técnica  na  Universidade  do
Futebol, que é um ensino a distância, com um conteúdo fantástico. Fiz esse curso no
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ano  passado.  Aqui  há  mais  pessoas  que  também  o  fizeram.  Já  existem  cursos
específicos na área, e acho que este é o caminho, não há como fugir disso.

O presidente - Vamos ouvir o Prof. Ricardo Leão de Andrade.
O Sr. Ricardo Leão de Andrade - Recebi duas perguntas. A primeira é do Renato

Silva, da Associação de Incentivo Esportivo e Formação do Atleta: “Qual é o projeto
atual que tem sido desenvolvido em escolas, clubes e escolinhas do interior?”. De
que eu tenha conhecimento, no momento, nenhum. Como disse na apresentação,
acho que falta sensibilidade aos grandes dirigentes. Na verdade, os grandes clubes
têm  uma  preocupação  centrada  basicamente  na  captação  de  atletas,  portanto
mantêm algum tipo de relacionamento com escolas e clubes locais no interior, que
são as famosas franquias, mas com o simples intuito de, uma vez detectado o talento,
encaminhá-lo às categorias de base do Cruzeiro, do Atlético ou do América. Ou seja,
não existe uma política maior acoplada a políticas educacionais, com contrapartida
das prefeituras locais ou de entidades privadas. É necessário, sim, sensibilizar, mas
talvez  seja  necessário  o  poder  público  exigir  que  os  clubes  desenvolvam  um
departamento  de  responsabilidade  social,  por  exemplo.  O  Cruzeiro  hoje  tem  um
departamento  de  negócios  internacionais  que  faz  parcerias  e  intercâmbios  com
equipes e atletas do mundo inteiro,  que vêm a Belo Horizonte, passam aqui  uma
temporada de treinamentos, realizam jogos amistosos. Se o Cruzeiro, o Atlético e o
América  recebem  recursos  da  Lei  de  Incentivo  ao  Esporte  e  têm  questões  de
desonerações  fiscais,  por  que  não  são  obrigados  a  manter  e  a  desenvolver  um
departamento de responsabilidade social,  que atue no desenvolvimento do futebol
pelo  interior  e  no  treinamento  de  profissionais,  em cooperação com prefeituras  e
entidades privadas espalhadas pelo País?

E a segunda questão é muito relacionada a isso também; é uma pergunta do Breno
Nunes,  da  Liga  Central  de  Futebol  7:  “Considerando  que  os  projetos  de
responsabilidade social,  educação, entretenimento e lazer para a população são a
base de uma enorme iceberg chamado futebol brasileiro, quais os caminhos para que
os órgãos públicos e a iniciativa privada invistam em eventos de base, diversão e
educação, com vista a alcançar a ponta do iceberg de um futebol condizente com a
devida importância que tem o Brasil?”.



601
____________________________________________________________________________

Realmente, está na hora de o poder público agir. Essas discussões já estão sendo
feitas em nível federal, por exemplo, com a nova Lei de Responsabilidade Fiscal do
Esporte,  Lei  Pelé,  e  leis  de  incentivo.  É  preciso  criarem-se  exigências  de
contrapartida dos clubes a esses benefícios oferecidos, ou seja, o clube realmente
tem que ser obrigado a estruturar um departamento de responsabilidade social.

O presidente - Obrigado. Com a palavra, José Eugênio.
O Sr. José Eugênio - Vou falar sobre meu amigo de Caratinga, sobre arbitragem.

Basta passar um e-mail ou ir até a federação e pedir um curso de arbitragem na sua
cidade.  A federação tem o maior prazer  em designar um instrutor  para ir  até sua
cidade, na sexta-feira, no sábado e no domingo, e ministrar um curso de capacitação
para os árbitros da cidade e da região. São cursos com instrutores bem afinados para
passar a vocês e seus árbitros todas as novidades existentes nas regras de futebol,
como, por exemplo, a mão na bola ou a bola na mão, a fim de que vocês fiquem bem
treinados e façam um campeonato bacana na região.

O presidente - Isso vai ser bom, pois essa questão da mão na bola ou a bola não
mão, José Eugênio, é uma guerra.

O Sr. José Eugênio - Sim, isso é complicadíssimo, mas estamos capacitados para
passar tudo para todas as cidades do interior. Percorremos de 30 a 40 municípios por
ano, ministrando cursos de arbitragem para capacitação, com a duração de três dias.
Na federação, temos um curso de formação, com duração de seis meses.

O presidente - Capacitação para a mão na bola ou a bola na mão, Ruy? Melhor
entrar sem braço no jogo, não é?

O Sr.  José Eugênio -  Tenho mais  uma pergunta: “Por  que todo mundo xinga o
árbitro e não é punido, mas, quando xinga o jogador, é racismo ou ofensa? Isso tem
prejudicado o árbitro em partidas?”. O torcedor xinga o árbitro. Temos exemplo do
Márcio Chagas, no Rio de Janeiro, e o torcedor foi punido. Ele usou a palavra “negro”,
e racismo no Brasil  é  crime. Então,  o Márcio Chagas foi  chamado de negro pelo
torcedor e ainda arranharam seu carro depois, mas esse pessoal pagou.

O presidente - José Eugênio, não foi de negro não, pois negra é a raça mesmo, a
pessoa é negra; preta é a cor. Entretanto, ele foi  chamado de um animal, no Rio
Grande do Sul, em um jogo em Pelotas, não é isso?
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O Sr. José Eugênio - Isso mesmo. Da mesma forma, aconteceu com o Aranha, lá
em Santos, não foi?

O presidente - Sim. Não foi negro, pois a pessoa é negra mesmo; foi de algo que
não vale a pena nem dizer.

O  Sr.  José  Eugênio  -  Isso,  mas  eles  foram  punidos.  Agora,  quanto  a  xingar,
entendemos que a torcida está aí para extravasar,  etc. Hoje, quando o goleiro vai
cobrar um tiro de meta, o que o torcedor faz? Ele dá um tempo e grita: “bicha”. Não é
assim? Agora, vão parar o jogo porque chamaram o goleiro de bicha? Isso não faz
sentido. Entretanto, se fizerem o mesmo que fizeram com o Aranha, é diferente; o
deputado João Leite falou muito bem. O árbitro ouviu, o Aranha chamou a atenção
dele, mas ele não parou o jogo, por isso o torcedor e o árbitro foram punidos. A CBF
puniu o árbitro porque ele não parou o jogo a fim de tomar uma atitude, que seria
chamar o policiamento, resolver o problema e dar prosseguimento ao jogo. Quero
agradecer a todos vocês. Boa tarde.

O presidente - Muito bem, eu gostaria que eliminassem esse negócio de chamar o
goleiro de frangueiro. Não é, Carlos Cruz?

O Sr. Carlos Cruz - Que é isso, João? Você prestou um grande serviço ao futebol
brasileiro, não se preocupe. Quero mandar um grande abraço ao meu amigo Wagner
Toles, do LG, grande batalhador do futebol de base. A pergunta dele é a seguinte:
“Como conciliar a formação educacional e a formação de rendimento de crianças de
até 14 anos? Quais os papéis do estado e dos clubes?”. Wagner, acho que boa parte
do seu questionamento já foi respondido aqui. É preciso realmente fazer uma revisão
nas leis,  aparelhar os  clubes exigindo que estejam aparelhados para trabalhar na
formação desses atletas e mudar o foco, colocar o foco nos excluídos, porque o foco
está  somente  no  que  faz  sucesso.  Insisto  e  volto  a  falar  da  importância  da
participação da imprensa, de ser crítica e estar sempre avaliando esses processos.

Uma outra situação: há alguns modelos de países, como a França, que podemos
trazer  para  o  Brasil  e  aplicar  à  nossa realidade.  Na França não há esse caráter
competitivo  que  temos  aqui  nessas  idades.  Aqui  é  imposto  ao  atleta  que  seja
campeão  aos  10  anos  de  idade.  Recentemente  estive  no  campo  do  Clube  Sete
acompanhando um jogo de crianças de 10 anos, e o treinador grita com um atleta
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menino de 10 anos que perdeu uma jogada. Ele grita: “Fulano, você não quer fazer
gol, não, né?”. A princípio parece uma mera cobrança, mas ele completa: “Da próxima
você vai acertar”.  Então ele já coloca uma carga no ombro do menino de que na
próxima ele vai ter que acertar. Isso passa por uma mudança de conceito que não
acontecerá de uma hora para a outra, da aplicação de um conceito cultural muito
forte.  Temos  modelos  vencedores  que  podem  ser  adaptados  à  nossa  realidade.
Sabemos que temos problemas sociais gravíssimos que levam uma família inteira a
assinar um contrato para uma criança de 9 ou 10 anos de idade dizendo que ele vai
salvar as próximas gerações da família, sem sequer saber se esse menino vai querer
jogar futebol daí a dois, três ou quatro anos.

É isso. Agradeço a todos mais uma vez a paciência de me ouvir, ao pessoal da
Mesa, e parabéns pelo evento. Obrigado pelo convite, estou sempre à disposição.

O presidente - O Alessandro Francisco Duarte, do Santa Cruz Futebol Clube, tem
uma pergunta oral. Ao microfone, por favor.

O Sr. Alessandro Francisco Duarte - Bom dia a todos. Gostaria de saber de você,
Francisco, a que você atribui a dificuldade de inserção do profissional de educação
física hoje no mercado de trabalho do futebol.  Falo isso porque,  assim como eu,
existem  várias  pessoas  que  têm  graduação  em  educação  física,  têm  curso  de
qualificação e,  mesmo assim,  não conseguem  entrar  no  mercado de trabalho  do
futebol.  Batem  à  porta  de  um  clube  e  não  conseguem  fazer  um  estágio,  não
conseguem fazer um trabalho de acompanhamento. Os clubes simplesmente fecham
as portas a esses profissionais. Queria saber a que você atribui esse fechamento de
porta,  essa dificuldade de inserção no mercado de trabalho para ser treinador  de
futebol.

O Sr. Francisco Adolfo Ferreira - Minha opinião é a seguinte: o mercado está muito
concorrido. A competitividade está muito grande.  Quando me formei,  em 1989, só
existia  curso  de  educação  física  na  UFMG.  Hoje  existem  13  só  na  região
metropolitana. As universidades estão colocando muitos profissionais no mercado.

Entendo que o simples fato de você ter  um curso de educação física,  no caso
específico,  para treinador,  ele não te prepara.  As escolas  de educação física nos
preparam muito  mais  para  sermos preparadores físicos.  Aprendemos muito  sobre
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treinamento  físico  e  pouco  sobre  tática.  Temos  os  centros  de  referência  como a
federal de Viçosa, que hoje tem feito um trabalho fantástico com sua especialização.

Digo o seguinte: busque cada vez mais capacitação, conhecimentos e cursos. Faça
o curso da CBF ou uma especialização em Viçosa ou na UFMG. Comece de baixo,
na sua escolinha ou no clube do seu bairro. Existe todo um processo de seleção
natural.  No geral, a regra é essa, mas há as exceções. Há todo um processo de
seleção natural,  em que o profissional mais competente vai sobressair e chegar a
fazer parte de um grande clube.

Realmente, no tocante à questão dos estágios, os clubes ficam reticentes, e, muitas
vezes, a pessoa só consegue fazer um estágio se tiver uma indicação política, ou
seja, se conhecer um diretor. Infelizmente, é assim que funciona. Então o caminho é
buscar a capacitação de forma constante.

O presidente - Muito bem. Agora vou ler a última pergunta endereçada ao Dr. Mark
Williams.  (-  Lê:)  “Dr.  Mark  Williams,  qual  é  o  papel  de  Match  Analysis  no
desenvolvimento de jogadores profissionais?”

O Sr. Mark Williams - A análise do jogo é muito usada. Muitos clubes na Inglaterra
têm uma equipe dedicada à análise do jogo. Alguns deles fazem até mesmo a análise
de jogos anteriores da equipe, e outros analisam os clubes rivais e os adversários
futuros.  A análise  do  jogo  está  sendo  cada  vez  mais  utilizada  na  escalação  de
jogadores. Os clubes usam uma combinação de sistemas de códigos baseados em
vídeos. Agora quase todos os clubes profissionais têm um sistema de rastreamento,
que são sistemas que basicamente gravam as coordenadas dos jogadores. Esse tipo
de trabalho é usado para melhorar as habilidades táticas, físicas e fisiológicas, que
dizem respeito ao rendimento e à perfomance dos jogadores. Cada detalhe do jogo é
muito  analisado,  e  essa  informação  é  utilizada  como  parte  do  feedback.  Os
treinadores também se utilizam desse tipo de análise do jogo para projetar práticas e
treinos.

A análise do jogo também é muito usada nas categorias de base, sobretudo por
meio da filmagem de jogos.  A maioria das categorias de base também começa a
filmar  jogos  de  meninos  com  menos  de  12  anos  até  16  anos  de  idade.  Essa
informação  é  obtida  como  um  método  para  dar  um  retorno,  um  feedback  aos
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jogadores. Talvez existam mais analistas de jogos empregados nos clube da primeira
divisão  do  que  cientistas  do  esporte,  e  é  claro  que  isso  entra  no  processo  de
treinamento e na elite do futebol.

Mais  recentemente,  algumas  informações  têm  sido  utilizadas  para  ajudar  a
desenvolver programas de treinamento que ajudem na tomada de decisões. Uma das
vantagens  do  sistema  de  rastreamento,  que  faz  a  filmagem  e  a  gravação  das
coordenadas dos jogadores, é utilizar esse tipo de informação para criar animações.
Basicamente,  essa  é  a  mesma  informação  utilizada  pela  Fifa,  nos  jogos  de
PlayStation da Fifa.

Como já disse na minha palestra, estamos num estágio de desenvolver simulações
e recriações na realidade virtual das jogadas. Muitas análises de jogos são utilizadas
para esse fim. Então, realmente, essa é uma parte muito importante do futebol, não
somente  em termos de qualidade,  mas também para analisar  melhor  os  próprios
jogos de cada equipe.

O presidente - Antes de encerrar, quero responder rapidamente. Eu considero que a
questão  da  formação  acadêmica  é  muito  importante.  Na  minha  carreira  eu  tive
treinadores ex-jogadores de futebol e treinadores vindo da academia. Na formação
especialmente é muito importante que você tenha talvez um ex-jogador. Na nossa
formação, o Barbatana era perfeito para passar, dominar e cabecear uma bola. Todos
os seus jogadores eram muito habilidosos, e ele ensinava: “Quero que faça assim.
Tem de bater  na bola nesse ponto, dessa maneira”.  O Telê Santana também era
exímio, pois tinha um passe perfeito. Ele sempre dizia: “Tem de simplificar o passe
para você facilitar  o domínio do seu companheiro”.  Uma vez, em um treinamento,
queríamos  que o  treinador  explicasse  onde ele  queria  a  bola.  Um  jogador  falou:
“Venha  aqui  e  mostre  para  mim  como você  está  querendo”.  Mas  ele  não  sabia
mostrar como era. Então devemos ter cuidado.

Fiz o curso de história, que era meu sonho de criança. Na história algo fundamental
é  o  conhecimento  de  mundo.  Devemos  aliar  as  duas  coisas.  Devemos  ter  o
conhecimento  de  mundo  e  também  o  conhecimento  científico,  o  conhecimento
acadêmico.  O  conhecimento  de  mundo  não  lhe  dá  o  conhecimento  acadêmico.
Também  o  conhecimento  acadêmico  não  lhe  dá  o  conhecimento  de  mundo,  o
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conhecimento  do  passe,  do  domínio  e  do  cabeceio.  Às  vezes  ouvíamos  no time
profissional do Atlético ou da seleção brasileira: “Não me conte quem foi seu treinador
de base. Ele não lhe ensinou a dar um passe. Você não sabe dar um passe”. Então
devemos  ter  cuidado  para  equilibrar  essas  coisas.  As  duas  coisas  são  muito
importantes especialmente na base, na formação do atleta. É impossível um atleta
chegar a um time profissional sem saber cruzar uma bola.

Não me esqueço do meu treinador no Guarani de Campinas, o Cilinho. Lá pelas
tantas nosso ponta-direita tentava cruzar um bola e apenas chutava no baixo-ventre
do lateral esquerdo. Seu Cilinho gritou para o ponta-direita: “Você será processado
pela mulher do lateral. Ele ficará inutilizado de tanto você chutar a bola no seu baixo-
ventre. Ele ficará impotente”. Não nos esquecemos dessas coisas de conhecimento
que são muito importantes na formação de um atleta.

As  outras  questão  são muito  parecidas  e  falam  sobre  o  financiamento.  Eu  me
lembro de que, em 2003, quando assumi a Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Social e Esporte - e o Heleno era o subsecretário de Esportes -, no orçamento do
Estado de Minas Gerais havia R$200.000,00 para o esporte. Havia 54 municípios nos
Jogos Escolares de Minas Gerais. Fechamos o ano passado com R$50.000.000,00
no orçamento para o esporte e 756 municípios nos Jogos Escolares de Minas Gerais.
Criamos um projeto estruturador para o esporte. Houve efetivamente recurso para o
esporte. Vamos para mil campos de futebol amador iluminados pelo programa que
iniciamos, o Campos de Luz, no Estado de Minas Gerais. Então é possível ter recurso
público, mas este deve ir para a escola. Precisamos aproximar os times de futebol
amador das escolas, porque o recurso público não pode ir para time profissional. O
recurso público não pode ir para construção de grandes estádios, mas sim para a
comunidade, a vila e a favela. O recurso público deve estar na escola. Defendemos
isso.

Sobre uma das perguntas feitas, quero dizer que o município de Minas Gerais que
investe  no  esporte  recebe  mais  repasse  do  ICMS  do  Estado.  Então  você  pode
acompanhar  isso.  No  ano  passado,  se  não  me  engano,  o  primeiro  colocado  foi
Uberlândia,  pois  foi  o  município  que  mais  investiu  no  esporte  e,  por  isso,  mais
recebeu repasse de ICMS do Estado.
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Dispomos de uma lei estadual de financiamento do esporte e uma conta para os
projetos sociais. Criamos tudo isso para fortalecer a base do esporte. É importante
buscarmos mais recursos. Já está na Assembleia Legislativa o Plano Plurianual de
Ação  Governamental  para  o  próximo  ano.  As  entidades,  associações,  ligas  e
federações podem oferecer emendas à Assembleia Legislativa.

As nossas meninas da taquigrafia estão o tempo todo anotando tudo para termos
uma ata deste ciclo de debates. Agradecemos à nossa taquigrafia, que está sempre
tão presente.

A  Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Minas  Gerais  manifesta  os  seus
agradecimentos  aos  expositores,  às  autoridades,  ao  Dr.  Williams,  que  veio  da
Inglaterra para nos ajudar e dar essa grande contribuição, aos telespectadores da TV
Assembleia e ao público em geral e convida todos a participar hoje à tarde, a partir
das  14  horas,  neste  Plenário,  da  continuação  deste  ciclo  de  debates,  com  a
exposição  Futebol  Brasileiro:  Visão  Sistêmica,  conforme  programação.  Muito
obrigado.

Encerramento
O presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a presidência encerra a reunião,

convocando as deputadas e os deputados para as especiais de logo mais, às 14 e às
20 horas, nos termos dos editais de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 62ª REUNIÃO ESPECIAL DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª
LEGISLATURA, EM 24/11/2014

Presidência dos Deputados Mário Henrique Caixa e João Leite
Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da Reunião - 1º Painel:

Composição da Mesa - Esclarecimentos sobre a Dinâmica dos Trabalhos - Palavras
do Professor João Paulo Medina - Palavras do Sr. Paulo César Tinga - Palavras do
Sr.  Fernando  Ferreira  -  Palavras  do  Sr.  Paulo  Bracks  -  Palavras  do  Sr.  Ocimar
Bolicenho - Palavras do Sr. Ruy Bueno - Palavras do Sr. Mário Marra - 2º Painel:
Composição da Mesa - Palavras do Sr. Vicente de Paula Pereira - Palavras do Sr.
Genderson  Lisboa  Silveira  -  Palavras  do  Sr.  Heraldo  Panhoca  -  Esclarecimentos
sobre os Debates - Debates - Encerramento.
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Comparecimento
- Comparecem os deputados:
Antônio Carlos Arantes - João Leite - Mário Henrique Caixa.

Abertura
O presidente (deputado Mário Henrique Caixa) -  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 da ata da reunião
anterior.

Ata
- O deputado Antônio Carlos Arantes, 2º-secretário ad hoc, procede à leitura da ata

da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Destinação da Reunião

O presidente  -  Destina-se  esta  reunião  à  realização do ciclo  de  debates  Muda
Futebol Brasileiro: Desafios de uma Renovação, que tem como objetivos debater os
principais desafios e apontar soluções em busca de um futuro melhor para o nosso
futebol  e  para  todos  que  a  ele  se  dedicam;  discutir  estratégias  e  ações  para
modernização  e  desenvolvimento  de  todas  as  estruturas  do  futebol,  buscando
renovação em todos os níveis: estrutural, conceitual, filosófico e de gestão; refletir
acerca de uma necessária articulação das políticas educacionais e de saúde com o
processo de formação de atletas, desde o futebol amador até as categorias de base
dos times profissionais; e discutir a estrutura de financiamento do futebol brasileiro,
considerando o papel das entidades privadas e o papel do poder político enquanto
definidor de políticas públicas de apoio e incentivo a essa prática esportiva.

1º Painel
Composição da Mesa

O presidente - A presidência convida a tomar assento à Mesa para o 1º Painel os
Exmos.  Srs. professor  João Paulo Medina,  diretor  e fundador da Universidade do
Futebol; Paulo Bracks, diretor executivo da Federação Mineira de Futebol, advogado
e  especialista  em  direito  desportivo;  Fernando  Ferreira,  sócio-diretor  da  Pluri
Consultoria,  da  Sportfood  Licenciamento  e  Franchising  e  da  Brasil  Sport  Market;
Ocimar Bolicenho,  presidente da Associação Brasileira de Executivos de Futebol -
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Abex; Ruy “Cabeção” Bueno, jogador de futebol profissional e membro do Bom Senso
Futebol  Clube;  Paulo  César Tinga,  jogador  de futebol  profissional;  e  Mário Marra,
jornalista e comentarista de futebol da rádio CBN de São Paulo.

Esclarecimentos sobre a Dinâmica dos Trabalhos
O presidente  -  Esclarecemos  que,  após  as exposições,  abriremos  espaço para

apresentação de perguntas aos participantes da Mesa, por escrito ou oralmente, e de
outras  questões  enviadas  pelo  formulário  disponível  pela  internet,  no  portal  da
Assembleia Legislativa. Para melhor organizarmos o debate, os participantes poderão
encaminhar  suas  perguntas  por  escrito,  no  formulário  próprio,  que  está  sendo
distribuído  pela  equipe  de  apoio.  Aqueles  que  desejarem  fazer  sua  intervenção
oralmente devem especificar isso no formulário. Informamos que os telespectadores
da TV Assembleia também poderão participar. Basta acessar o portal da Assembleia,
www.almg.gov.br, abrir o link do formulário de participação e enviar sua contribuição.

Já  estamos  sendo  transmitidos  ao  vivo,  para  toda  Minas  Gerais,  pela  TV
Assembleia. Aos telespectadores, a nossa saudação.

Com a palavra, o Prof. João Paulo Medina, para sua exposição Futebol brasileiro,
visão sistêmica.

Palavras do Professor João Paulo Medina
Boa  tarde  a  todos.  Inicialmente  gostaria  de  manifestar  a  satisfação  de  estar

participando deste evento, na Assembleia Legislativa. Sei que o evento é fruto de um
árduo trabalho dos organizadores. Fico muito satisfeito em participar de um evento
como este, onde procuramos não só fazer um diagnóstico do futebol brasileiro, mas,
principalmente, buscar soluções para o nosso futebol.

No últimos tempos, mais especificamente nos últimos três, quatro anos, em que
temos participado de muitos eventos, temos notado uma qualificação nos debates
sobre futebol no Brasil. No Brasil - aliás, não diria só no Brasil, pois conhecemos um
pouco de outras realidades e esse fenômeno do futebol passa um pouco em todos os
países, pois é admirado por milhões e milhões de pessoas e praticado por muitas -,
infelizmente, ele é estudado, pesquisado por muitíssimo poucas pessoas.

Vejo que hoje esse é um problema grave no Brasil, um país que, apesar de sua
tradição reconhecida mundialmente, não tem tradição na questão do estudo. Somos
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um  dos  poucos  países  do  mundo  em  que  não  se  exige  formação  profissional
específica  para  o  futebol,  em  praticamente  profissão  nenhuma ligada  ao  futebol,
desde o gestor, passando pelo treinador e demais áreas do conhecimento. Muitos dos
bons profissionais que temos - felizmente temos um número bastante interessante de
profissionais que trabalham no futebol, em várias de suas dimensões - foram buscar
conhecimento de forma praticamente autodidata.

Alguns até vão para o exterior  buscar  conhecimentos,  porque é no exterior  que
temos formação. Particularmente hoje, na Europa, não se pode trabalhar no futebol,
em nenhuma de suas dimensões, seja na base, seja no esporte educacional, seja no
esporte escolar, sem um mínimo de capacitação profissional. Vejo que esse é um dos
problemas graves existentes. Não diria o mais grave, porque é difícil saber qual é o
mais grave dos problemas que enfrentamos hoje no futebol brasileiro.

Eu me propus a falar de um tema um pouco espinhoso, dado o grau de reflexão
crítica  e  até  filosófica  que  requer.  Vejo  necessidade  de tocar  neste  assunto,  que
considero  também  estratégico  para  o  futuro  do  futebol  brasileiro.  Crescemos  em
conhecimento, e isso não ocorreu só no Brasil. O conhecimento, de uma forma geral,
no século XX, cresceu muito apoiado na especialização do conhecimento. Ser bom
profissional  é  saber  bem a sua especialidade.  Isso  durante  um tempo,  durante o
século XX praticamente todo, foi uma vantagem estratégica. Hoje, no século XXI, isso
passa a ser um grande problema.

Trago isso para a  questão específica do  futebol.  Considere hoje os  clubes que
teoricamente têm condições financeiras para contratar - digo teoricamente porque a
situação financeira  dos clubes hoje,  de uma forma geral,  é  caótica,  mas,  mesmo
assim,  graças  ao  arcabouço  jurídico  em  que  se  estabelecem,  não  há
responsabilização  pelos  atos  dos  próprios  dirigentes.  É  possível  fazermos  coisas,
analisando e observando o orçamento, que imaginaríamos serem impossíveis. Por
esse modelo do futebol brasileiro, os clubes vivem gastando geralmente ou quase
sempre, salvo honrosas exceções, muito mais do que arrecadam.

Observamos,  em  relação  a  esse aspecto  do  conhecimento,  que  uma comissão
técnica de um clube grande tem no mínimo uns 20 profissionais trabalhando dentro
de suas especializações.  Há o  treinador,  um ou dois  assistentes  técnicos,  alguns
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preparadores físicos, entre eles especialistas, sob alguns aspectos, na preparação
física. Um trabalha mais com a recuperação,  outro com a forma física da equipe,
outro com a musculação. São especializações que se desdobram em outras, como o
fisiologista, o fisioterapeuta, o médico esportivo, o psicólogo. Alguns clubes hoje têm
o biomecânico. O número é infindável. Isso é bom por um lado, porque está trazendo
conhecimento e ciência para o futebol. Por outro, a gestão disso aí é muito difícil.
Primeiro, pela questão financeira. Quais clubes teriam condições de contratar todos
os especialistas nessas diferentes ciências? É muito difícil.

A outra questão é a gestão do trabalho propriamente dito, do trabalho em si. Uma
vez,  conversando  com  o  Parreira,  há  alguns  anos,  ele  me  falou  sobre  se  era
necessária  tanta  gente  para  trabalhar  numa comissão  técnica.  Dizia  ele  que,  às
vezes, ao fazer uma preleção no intervalo do jogo, havia mais gente atrás dele do que
o número de jogadores à sua frente. Fora os especialistas, estão ali os dirigentes e
uma série de profissionais.

Eu me pergunto, falando sobre gestão, como está sendo feita a gestão técnica do
futebol hoje. Não estou falando da gestão administrativa propriamente dita. Temos
problemas não só nas questões administrativas, mas também na gestão da coisa
técnica, em razão desses problemas que citei rapidamente aqui, alguns em relação
ao número de profissionais, alguns em relação à própria visão.

Então,  eu  estava  dizendo  para  vocês,  no  início,  que  isso  me  preocupa  muito,
embora estejamos conseguindo qualificar nossos debates. Cito aqui o exemplo de um
evento que tem acontecido, e o Ocimar até pode me corrigir se eu estiver errado.
Quantos encontros de especialistas da categoria de base aconteceram de três anos
para cá? Treze. Tenho participado de alguns diretamente e de outros indiretamente e
tenho notado uma crescente preocupação desses profissionais da base. Essa é uma
associação, um movimento entre os 40 clubes das Séries A e B. Notamos que não
faltam  interesse  e  capacitação  profissional  desses  profissionais  especificamente.
Ouso dizer até que há uma evolução maior dos profissionais que trabalham na base
dos clubes que na equipe principal, dada a impossibilidade de se ter, por exemplo, 40
comissões técnicas ou representantes delas e das equipes das Séries A e B. Não
vejo nem mesmo esse movimento. Vejo, vez por outra, um movimento de treinadores
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tentando fazer  um sindicato,  uma federação ou uma associação que,  geralmente,
começa com muito ânimo, com muita disposição, com muitos depoimentos e, com o
passar do tempo, vai se esvaziando. Tenho visto, ao longo de algumas décadas, isso
se passar no futebol brasileiro. O que trago para vocês, nesse tempo de 30 minutos,
talvez seja uma reflexão em relação a algumas questões ligadas ao diagnóstico do
futebol brasileiro. Viemos notando isso, embora essa qualificação das discussões no
futebol ocorra na área técnica, na área de marketing e na área de governança.

Recentemente, começou-se a debater essa questão. Há um mês participei de um
debate interessante e rico sobre a responsabilidade social no esporte, particularmente
no futebol. Esse ainda é um tema novo no Brasil. Qual é a responsabilidade social,
por exemplo, de um clube de futebol? Apesar dessa qualificação, notamos que não
existe um diagnóstico do futebol brasileiro. Às vezes, alguns são impacientes e até
dizem: ”Não vamos discutir  diagnósticos”. Todos já sabem o que precisa ser feito.
Acho  que  esse  é  um  erro  monumental  que  cometemos.  Quando  você  faz  um
diagnóstico errado, dificilmente vai encontrar o remédio. Você vai encontrar remédio
para um diagnóstico errado,  portanto você não vai  encontrar  as soluções para os
problemas do futebol brasileiro. O que noto é que analisamos muito o futebol pela
nossa especialização, pela nossa visão.

Participei de um evento e me lembrei do Fernando Ferreira, que pilotou, coordenou
e  liderou  o  movimento  chamado  Futebol  do  Futuro.  Lembro-me  de  que  nossas
discussões iniciais se voltaram para a questão do calendário, e foi um aprendizado
muito  bom  para  todos  à  medida  que  as  questões  foram  evoluindo.  Passamos  a
perceber  que  não  bastava  só  mudar  o  calendário,  mas  também  ter  aquilo  que
chamamos de uma visão sistêmica do futebol.  Para você analisar a Série A, você
precisa  entender  as  Séries  B,  C,  D,  E,  além  da  base  e  da  política  pública  da
massificação do futebol que temos. É toda uma cadeia. É claro que tratar de futebol
profissional não é a mesma coisa que falar de esporte, como forma de educação,
como manifestação social, como uma atividade para a saúde ou entretenimento, mas
uma coisa se relaciona com a outra. É preciso, sim, ter uma visão mais ampliada das
coisas.

Outro fato que se apresenta é que costumamos separar muito - e sou totalmente
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contra essa ideia - a política do futebol, da técnica. Tem tudo a ver. O que muda é a
política. Se não entendermos como é o mecanismo de poder do futebol e das coisas,
vamos ingenuamente  sempre  achar  que  isso  é  melhor  do  que aquilo,  que basta
mudar o calendário, que basta ter profissionais mais competentes, que basta isso ou
aquilo. O jogo de mudanças passa por uma análise da dimensão política. Se não
entendermos isso, ficará difícil. Se não entendermos quem quer manter a situação;
quem quer mudá-la; quem quer mantê-la e por que; quem quer mudá-la e por que,
vamos sempre ingenuamente achar que temos a solução para o futebol brasileiro, e
não a temos. O jogo é político, e temos de nos posicionar claramente em relação a
isso.

O nosso papel é continuar trabalhando. Hoje vejo a comunidade aflita e inquieta. O
resultado  catastrófico  da  nossa  seleção  na  Copa  do  Mundo  será  um  legado  na
medida em que utilizarmos esse desastre para repensar o nosso futebol em todas as
suas dimensões. Acho que está posta essa situação. Imagino que não precisemos
não  nos  classificarmos  para  uma próxima Copa do Mundo para  aprendermos  as
lições que tivemos até aqui. Considero essa uma questão fundamental. Cabe a nós,
que muitas vezes não temos o poder político, continuar trabalhando, capacitando-nos,
facilitando os caminhos.  Quem detém a questão política muitas  vezes não têm a
compreensão dos fatos. Lembro, por exemplo, o próprio presidente da CBF, antes da
Copa,  que,  em  uma  entrevista,  disse  que  não  tínhamos  nada  a  aprender  com
ninguém, que o Brasil era o País do futebol. Por que o presidente da CBF fala uma
coisa dessas? Ele deve falar acreditando que é assim mesmo.

Então, é preciso que nós, profissionais,  contribuamos com essa discussão,  com
esse debate de transformação do futebol brasileiro. Muitas coisas só nós sabemos. O
dirigente não sabe. Ainda mais com um modelo que temos hoje de clubes de futebol
que  está  quase  na  contramão  da  profissionalização  do  futebol.  É  proibido  ser
profissional, dada a estrutura que o clube de futebol brasileiro tem hoje. O dirigente, o
estatutário  não  pode  ser  remunerado  -  o  Ocimar  falará  muito  bem  sobre  essa
questão. A Abex é uma associação que foi criada recentemente, e isso é um avanço
dentro de enormes dificuldades. O executivo hoje tem pouca possibilidade de fazer o
que realmente gostaria de fazer com essa estrutura. O mesmo se passa com outros
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profissionais,  com  os  próprios  atletas.  O  Ruy  vai  falar,  e  o  Tinga  está  aqui
representando os jogadores de futebol.  A gente enfrenta muito a situação de não
poder falar  a verdade no futebol brasileiro.  O jogador  que fala a verdade paga o
preço. São poucos que têm essa coragem. E quando têm coragem, pagam um preço
altíssimo por falar algumas coisas que são verdadeiras. Essa é uma correlação de
forças desigual.

Quando  se  cobra  muito  uma  atuação  do  Bom  Senso...  E  a  gente  que  tem  a
oportunidade de dar consultoria e orientar naquilo  que está nas possibilidades da
Universidade do Futebol,  nas questões mais  técnico-científicas  -  por  exemplo,  no
calendário vemos isso acontecer: por que hoje jogar 80 partidas por ano é um total
absurdo? - tem de dar elementos aos atletas. Eles sentem no corpo, mas muitas
vezes não têm condições de explicar o que acontece de maneira mais técnica, mais
científica.

Então temos dado esse suporte, mas, ao mesmo tempo, temos notado a dificuldade
que é convencer, às vezes, até a própria opinião pública. Noto que, quando surgiu o
movimento, foi identificado como um movimento liderado e motivado por interesses
apenas dos jogadores que jogam nos times grandes. Na verdade, o movimento não é
isso. Então, estou antecipando um pouco o assunto do Ruy, mas não vou tirar sua
fala, viu? Apenas quero introduzir essa questão por entendê-la fundamental.

Foi muito interessante quando a presidenta Dilma chamou o movimento Bom Senso
para uma audiência em Brasília. O movimento levou cinco representantes da elite -
como dizemos, né, Ruy? Na época, os boias-frias era representado pelo Ruy. Ele é
um jogador que já participou dos dois mundos: o mundo  vip e o mundo dos boias-
frias.  Ele  é  uma voz incansável  em defesa dos  interesses  desses jogadores  que
representam 80% do profissionalismo do futebol brasileiro,  em termo de atletas. É
uma situação bastante ruim. Vocês poderão ouvir do Tinga e de outros participantes
da Mesa mais detalhes sobre essa questão.

Ainda  falando  sobre  diagnóstico,  costumo  dizer  assim:  “Ninguém  tem  a
necessidade  daquilo  que  desconhece”.  Frase  de  Vítor  Frade,  um  pedagogo  e
cientista do esporte que presta seu serviço há muitos anos ao Futebol Clube do Porto
e  inspirou  também  um  pouco o  trabalho  do  treinador  José  Mourinho.  Realmente
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notamos  que  não  temos  necessidade  daquilo  que  desconhecemos.  Muitas  vezes
analisamos  o  todo  pelo  nosso  conhecimento  específico.  Mas,  no  meu  modo  de
entender, está faltando compreender um pouco mais como é que as coisas funcionam
no futebol e termos uma compreensão melhor dessa correlação de forças para que
as nossas boas ideias possam ter sentido. Acho que é um pouco esse o nosso dever.
Também em relação a essa questão, não vemos as coisas como elas são: vemos as
coisas como somos. Ver a realidade pode exigir um sacrifício extra que muitas vezes
deixamos de lado.

Então, gostaria de trazer aqui para reflexão de vocês esses desafios que temos
hoje no futebol. Um deles está relacionado ao próprio conhecimento que temos do
futebol. Ninguém sabe tudo sobre coisa alguma e no futebol não é diferente. Acho
que nos próximos anos teremos tempo para fazer esse exercício, porque acredito que
serão anos muito difíceis para o futebol brasileiro.

Conversando hoje, pela manhã, percebi que o ano que vem será um ano terrível,
mas que sirva para que possamos fazer o dever de casa e começarmos a fazer isso
desde já. Acho que ainda não vamos conseguir resolver a situação do clube. No meu
modo  de  entender,  o  jogador  é  o  artista  e  o  clube  é  a  célula  mater onde  se
desenvolve o futebol. Enquanto tivermos clubes doentes - como é o que temos hoje -
dificilmente poderemos pensar em resgatar, restaurar ou trazer novamente o Brasil
para a hegemonia do futebol mundial. Quando falo em hegemonia, não falo apenas
na seleção, porque acho que até pelo grande número de atletas que temos, ainda
conseguimos formar uma seleção capaz de ganhar, inclusive, uma Copa do Mundo.

O problema é que esse chamado celeiro inesgotável  de talentos está mudando
drasticamente nas últimas décadas. Não estamos nos dando conta disso e, se nos
damos conta, não fazemos o trabalho de casa. Costumo dizer que a Europa faz,  in
vitro, o que não conseguimos mais fazer in natura. Durante muito temo usufruímos da
formação de talentos. A Europa, que não tinha o que tínhamos, foi buscar isso de
outras  formas,  por  meio  de  estudos,  de  metodologias.  Há  pessoas  que  ainda
defendem que somos essa fonte inesgotável de talento, mas digo: não somos só nós
aqui.  Outro dia mesmo, depois  da  Copa,  vi  o  Beckenbauer  dizer  que aqui  nasce
jogador em árvore. Não é porque um estrangeiro diz que vamos acreditar numa coisa



616
____________________________________________________________________________

que não é verdadeira. Se você pegar,  por exemplo,  os 50 melhores jogadores de
futebol do mundo em 1982, 1983, tínhamos 10, 12 - temos um estudo a respeito na
Universidade do Futebol. Eram sete, oito atacantes nessa relação. Se você pega a
relação dos 50 melhores jogadores do mundo de 2013, há três jogadores brasileiros,
sendo apenas um atacante. É uma relação que pode ser sujeita a críticas aqui e ali,
mas mostra a necessidade de reformular totalmente os nossos conceitos, a nossa
formação, os nossos posicionamentos, para termos os elementos de transformação
do nosso futebol.

Nós, da Universidade do Futebol, temos oportunidade de estudar as outras escolas.
Há dois, três anos já percebíamos que havia a possibilidade de um novo legado no
futebol brasileiro, estudando um pouco o que vinha acontecendo na Espanha e na
Alemanha. A Alemanha também passou por crises. Foi em função de fazer um bom
diagnóstico de sua crise e estabelecer políticas adequadas para o futebol que eles
conseguiram  resultados  extraordinários.  Não  só  os  que  vemos  em  função  das
conquistas de sua seleção, mas em função da própria prática de seu futebol de alto
rendimento, de base, na massificação do futebol no país.

O  tempo  está  terminando.  Gostaria  aqui  de  falar  um  pouquinho  sobre  o  quão
complexo é entender o futebol. Veja só como hoje se faz gestão. Confesso que tenho
uma preocupação muito grande com o treinador, com o próprio executivo de futebol,
que tem de lidar com 100 variáveis para fazer a gestão de um clube. O treinador
recebe a influência do empresário. Hoje há clubes que não têm participação nenhuma
sobre seus jogadores, é tudo fatiado. A própria imprensa tem usado - não é, Mário
Marra? - a expressão “jogador pizza”: cada fatia de um, e nenhuma do clube às vezes
-  não  é,  Ocimar?  Vários  clubes  não  têm  uma  participação.  Quer  dizer,  o  que
chamamos de célula  mater do  futebol  está  nesse estado,  na  dependência  dessa
atividade.

Não  sou  contra  o  empresário,  mas  essa  é  uma atividade  que  está  totalmente
distorcida. Não acredito que esse ato da Fifa de banir o empresário vá vingar, acho
que será apenas uma moeda de troca para se regulamentar a profissão. E, se ela for
regulamentada, vamos ter um grande avanço. São essas questões que vejo como
fundamentais.
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Temos de equacionar o problema da nossa comunicação. Hoje não temos nenhum
código para conversar sobre futebol. Noto isso muito na questão técnica, quando se
fala em modelo de jogo, em aspectos mais específicos, em periodização tática, em
princípios de jogo. Fico imaginando, quando se fala em modelo de jogo, o que cada
um  de  nós  ligados  ao  futebol  pensa.  Sei  que  cada um  pensa  uma coisa.  Como
conversar  se  não  temos  nenhum  vocabulário  comum  para  falar  da  nossa
especialização, do futebol? Vejo isso como um problema muito sério.  Infelizmente,
não temos tempo para falar muito sobre essa questão.

Chegando  ao  final  da  minha  fala,  que  tipo  de  contribuição  podemos  dar  para
superar a atual crise e construir um novo cenário para o futebol brasileiro? Essa é a
questão que se discute hoje. Vamos ter de continuar fazendo eventos como este. Fico
muito contente que o João Leite tenha dito que é preciso continuar discutindo e que
esse fórum será permanente. Acho que isso já está acontecendo em outros setores.

Eu, particularmente, faço o convite a todos vocês. A Universidade do Futebol, em
parceria com o Bom Senso Futebol Clube, está buscando um diagnóstico do futebol
brasileiro. Esse fórum já se dispôs a contribuir com todas as conclusões tiradas aqui
para municiar nosso documento. Outros eventos virão. Há muita coisa para ser feita.

Converso  um  pouco  com  alguns  advogados,  como  o  Dr.  Panhoca,  que  está
presente e é um estudioso desse assunto, um dos pilares da Lei Pelé. Essa é outra
questão fundamental: o nosso enorme desconhecimento da legislação esportiva, que
às  vezes  é  difícil  de  ser  entendida.  Ao  mesmo tempo,  precisamos  conhecer  um
pouquinho  mais  as  questões  legais,  mas  reconheço  que  é  difícil.  Muitas  vezes
converso com o Dr. Panhoca, que me dá uma aula de direito esportivo e fala tudo ao
contrário do que já tinha ouvido de outro advogado. Os dois têm a lei a favor dos seus
argumentos. Nós, que somos simples mortais, continuamos com as dúvidas, porque
essa é uma área realmente que exige especialização. Tenho uma crítica à postura de
muitos advogados: temos de nos capacitar, mas os advogados precisam nos orientar
um pouco melhor em relação a como compreender e como saber o que fazer para
melhorar essa área, esse arcabouço jurídico desportivo do futebol brasileiro.

Para  encerrar,  gostaria  de  contar  uma historinha  para  vocês.  Depois  estarei  à
disposição,  caso  haja  alguma pergunta.  É  uma história  familiar.  Tenho  uma filha
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chamada Patrícia, que mora na Espanha e é casada com um espanhol, Javier. Eles
se casaram, então nasceu meu netinho, que é espanhol.

Naturalmente, a família toda do Javier é ligada ao Real Madrid. Então, colocaram
uma camisa nele. Começou, então, o Mundial torcendo para a Espanha. Como ela
saiu logo no início, minha filha convenceu o filho a vestir a camisa brasileira. Vemos,
então, a foto dele antes e depois do 7x1. Muito obrigado.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de slides.
Palavras do Sr. Paulo César Tinga

Boa tarde a todos. Primeiramente, é uma satisfação estar participando deste debate
para tentar passar a visão de quem está dentro do futebol, assim como o Ruy vai
fazer  também.  É  muito  importante  haver  um  debate  sobre  futebol.  Falamos  que
somos o país do futebol e pouco se viu debater sobre essas questões. Nos 18 anos
de carreira, nunca havia participado ou escutado falar que estava havendo um debate
sobre futebol.

Passado esse resultado de 7x1, muito se falou na mudança, e até hoje ninguém a
apresentou. Essa é uma percepção nossa, que estamos dentro do futebol, e acredito
ser também do torcedor.  Quem tem um pouco de conhecimento sabe que o Bom
Senso está travando uma luta muito grande para que essa mudança aconteça e que
essa iniciativa é louvável. Ficamos muito felizes por isso. Quem teve essa ideia, essa
força e essa dedicação para que isso acontecesse merece os parabéns. Já é o início
da mudança.

Vou passar-lhes a visão de quem vive e viveu de futebol. Vivi, durante quatro anos
e meio da  minha carreira,  na Alemanha.  Peguei,  praticamente,  o processo dessa
mudança em 2006. Vi que a mudança do futebol alemão aconteceu dos clubes para a
seleção. Estamos falando dos resultados daquela mudança naquele país. É isso que
tem de acontecer aqui. Não podemos achar que a mudança, o resultado da seleção
vai influenciar os clubes. Posso estar errado, mas, para nós, jogadores, se o Brasil
fosse campeão ou não, as coisas continuariam como estavam. O resultado nos fez
estar aqui e temos de tirar proveito dessa situação.

Acredito que há pessoas capacitadas para falar sobre legislação, pois há muitas
coisas a  serem feitas.  Isso é  muito importante,  porque as pessoas acham que o
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futebol se resolve dentro dos campos, somente por meio dos gols e das defesas.
Realmente, isso não é verdade. Graças a Deus, tive a oportunidade de participar de
clubes em momentos sempre bons; na maioria sempre houve um detalhe diferente.
Um pouco mais de organização já produz bons resultados. Isso tem acontecido no
Cruzeiro.  Acredito  que ele  tem  os  seus  déficits  também,  como os  demais  clubes
brasileiros, mas tem um pouquinho de diferença. Já está buscando mais um título.
Isso mostra a importância do que falei.

Como o Medina citou, a parte política está ligada à parte do futebol, e elas têm de
caminhar juntas. Muitos que não entendem o futebol, que acham que ele só acontece
dentro  do  campo  podem  estar  nos  escutando  agora,  vendo-nos  aqui  reunidos,
falando de futebol na Assembleia Legislativa e podem achar que isso não tem nada a
ver. Mas pelo contrário, isso pode ser mudado aqui e acabar tendo um impacto direto
naquilo que discutimos a todo momento, como os valores de ingressos, por exemplo.
Tudo pode se resolver aqui, na medida em que formos ganhando força.

Como  representante  dos  jogadores,  como  o  Ruy,  acho  importante  nos
posicionarmos.  Pedimos  mudanças,  mas às vezes  não estamos presentes  e  não
participamos; mas, quanto mais o atleta se fizer presente, mais força vamos ter para
brigar em todas as situações e conseguir mudanças.

Outra luta do Bom Senso diz respeito à CBF, com a qual, graças a Deus, estamos
conseguindo  ter  mais  proximidade.  Minha  posição,  que  também  é  difundida  no
futebol,  é  a  de  que  todas  as  grandes  seleções  tenham  atletas  dentro  da
confederação,  como sempre  tiveram.  Não  apenas  na  comissão  técnica,  como já
acontece - lembrando que está sendo legal ver o bonito trabalho que já está sendo
feito na seleção -, mas também na parte de organização. E não me refiro apenas à
CBF. Também as confederações de Minas Gerais, de São Paulo, do Rio de Janeiro e
do Rio Grande do Sul precisam ter gente do futebol. Temos muitos atletas que foram
exemplo durante sua carreira. O Euler, por exemplo, que vejo aqui, foi um exemplo
como atleta e, não sei se já está, mas deveria estar em uma confederação - mineira,
paulista ou outra. Essas coisas têm de acontecer. E isso em todos os lugares. Não
colocar  pessoas  do  futebol  somente  na  seleção e  não nas  confederações  e  nos
clubes. É importante começarmos a lutar para termos um representante na seleção,
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mais precisamente na CBF, para brigar com a questão do calendário, por exemplo,
passando a visão do atleta, daquele que vivenciou as situações e sabe como é difícil
jogar em alguns lugares, segundo o calendário: às vezes, a pessoa joga no domingo
lá no Sul e, na quarta-feira, em Belém. O atleta que viveu isso sabe a dificuldade que
é. Então, é importante que comecemos a lutar por isso. Não adianta ficarmos olhando
a CBF e achando que eles  vão resolver  tudo.  Não.  Podemos resolver  coisas em
nosso Estado; podemos colocar gente do futebol na Confederação Mineira, para lutar
por essa mudança.

Outra de nossas buscas, a que o Medina também se referiu, diz respeito à base.
Para  melhorarmos  o  futebol  do  futuro,  temos  que  começar  pela  base.  Vejo  uma
diferença muito grande entre a situação atual e aquela de quando comecei minha
carreira. Joguei na base até 1996, quando comecei a jogar no profissional. Ou seja,
peguei um pouco da década de 1990, a década de 2000 e estou pegando a metade
desta, de 2010 para a frente. Assim, passei por épocas distintas e vejo uma diferença
muito  grande  entre  elas  com  relação  à  formação.  Não  sei  precisar,  porque  não
estudei a legislação, mas acredito que alguma coisa não esteja muito bem posta em
termos de lei, já que não conseguimos garantir alguma segurança para os clubes com
relação à formação do atleta. Talvez os próprios clubes não se interessem por isso,
mas o fato é que hoje o atleta não tem mais raiz. O próprio diretor de futebol da base
também não tem, pelos  jogadores,  aquele  apego e carinho que talvez tenha tido
comigo e com o Ruy, quando se formou, porque sabia que o jogador era do clube.
Talvez ele não tenha mais esse apego porque não sabe o que vai acontecer. Como
foi dito, de alguns jogadores os clubes não têm nem 1%. Isso faz com que a relação
com o jogador ganhe a conotação de produto, e o clube acaba deixando de cuidar do
seu produto, porque sabe que o produto não é seu e, se não der certo, pode deixá-lo
para lá. Temos de ter essa preocupação e buscar encaixar as leis para que o clube
tenha alguma garantia sobre os jogadores e os jogadores não se sintam um produto.
Sei que sempre haverá empresários dentro do futebol e que isso é necessário, mas
não com a  autonomia que eles têm atualmente.  Hoje,  o empresário praticamente
determina o que acontece dentro de alguns clubes, até escolhendo os jogadores que
vão jogar. Para alguns clubes, ele determina pessoas de fora, porque tem 10 ou 15
jogadores no plantel.
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Então,  com relação a essas coisas,  nós, que estamos dentro do futebol  há um
pouco mais de tempo,  sentimos uma grande diferença.  A interferência de fora do
campo para dentro está muito grande e é feita por pessoas que talvez nunca tenham
estado próximas do futebol.  Se eu estiver errado, corrijam-me, mas vejo que hoje
uma pessoa que tem uma condição financeira  melhor  resolve  investir  no  futebol,
pegar um jogador e investir no futebol. Mas o futebol é um produto do povo. A gente
vê isso em todas as áreas e é o que se fala por todo o canto: que o futebol é do povo.
É o que penso sobre a questão da base. Não estava preparado para falar sobre isso,
porque achei que nosso papel aqui seria mais de intermediação, mas essa é minha
visão, exposta muito rapidamente. É isso o que penso sobre o futebol.

Como eu disse, tive a oportunidade de viver na Alemanha, durante a mudança. Vivi
em outros  lugares,  como no  Japão,  onde não há toda essa força  em termos  de
futebol técnico, mas que faz um futebol inteiramente organizado. Joguei também em
Portugal e via muito isto acontecer: a questão de não se sentar e debater, conversar
sobre o futebol. Considero isso muito necessário e creio que tem de acontecer com
mais frequência. E não só deve acontecer, mas as pessoas têm de saber que isso
acontece. Estou aqui agora, mas terei de sair  antes do término - vou ter  de ir  ao
Cruzeiro -, e tenho certeza de que 99% dos atletas não sabem que acontece isso.
Então, há alguma coisa errada. Se nós, que dependemos disso, não sabemos, há
alguma coisa errada. Nós temos de saber, temos de divulgar, temos de apoiar o Bom
Senso, temos de apoiar quem está apoiando o Bom Senso.

Acredito que uma das soluções seja colocar pessoas capacitadas na nossa área.
Não adianta eu, como jogador, querer coordenar o futebol na parte legislativa. Não é
a minha área, eu não estudei para isso. Se eu me formar, enfim, posso até debater,
mas há pessoas capacitadas para tal. Já entre jogadores, diretoria, campo tem de ter
essas pessoas, e nós temos.

Nós vamos falar hoje da nossa seleção, da nossa CBF, que é impossível não citar
quando se fala em organização. Há muitos jogadores capacitados que poderiam estar
lá, como Cafu, Raí, entre vários outros jogadores, que poderiam estar presentes ali
para discutir esse calendário, discutir a forma de fazer a coisa. Não vejo isso. A única
coisa  que  tem  acontecido  é  o  Bom  Senso,  brigando,  batalhando  -  como o  Ruy,
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representante  -,  principalmente  diante  dessa  dificuldade que há do outro  lado do
futebol e que muita gente não vê. Todo mundo só vê aquele produto que acontece na
TV aos domingos, mas a gente sabe que, na grande maioria dos casos, o futebol tem
dificuldades muito grande. E pelos ganhos que temos dentro do futebol, pelo que a
CBF  colhe,  esses  clubes  têm  condições  de  ser  melhor  apoiados,  de  ter  uma
qualidade  melhor.  Os  próprios  clubes  grandes  também  têm  condições  de  ajudar
esses clubes com seus ganhos. Se a gente quer uma democracia e está pensando
em todos, a gente pode tirar um pouquinho do nosso, dos nossos clubes grandes,
para  que  a  gente  possa melhorar  as  condições  desses  outros  campeonatos  que
vivem com muita dificuldade.

É muito rápida a minha participação, é muito breve, porque tenho de ir embora. Não
aproveitei todo o tempo a mim concedido, até porque não tenho muito mais o que
dizer. Quero agradecer a todos e dizer, mais uma vez, que isso tem de acontecer
mais vezes, e nós, atletas, temos de participar mais. Coloco-me à disposição para
que isso aconteça e que divulguemos esse fato.  Agradeço a  todos os presentes,
porque, quando se fala em organizar futebol, em se reunir para debater futebol, todo
mundo fala; mas estar presente, escutar, saber e conhecer, pouca gente quer. Todo
mundo quer dedicar a isso somente o final de semana, o domingo, mas o futebol
começa a mudar e a se resolver aqui. Obrigado e um abraço a todos.

Palavras do Sr. Fernando Ferreira
Boa tarde. Quero agradecer ao Sr. Francisco Ferreira e ao deputado João Leite o

convite, a oportunidade de falar aqui, junto a vocês. Vou dar enfoque mais à gestão
em governança e às finanças. Serei breve. A apresentação é um pouco longa, mas
serei acelerado ao apresentá-la.

Se fizermos um resumo do que seria o futebol brasileiro hoje - estamos falando de
um futebol jogado aqui dentro do Brasil, quer dizer, caracterizado por um calendário
ruim, e creio que isso é quase uma unanimidade - teremos: a baixa qualidade dos
jogos;  a  queda  na  formação  de  talentos,  como  aqui  explorado  pelo  Medina;  a
violência  e  a  insegurança;  um  ambiente  institucional  antinegócios;  um  mercado
inflacionado; clubes insolventes; e estádios vazios. Há coisas boas também, como
sabemos,  mas  esses  problemas  existem.  Como  resultado,  temos  uma perda  de
importância relativa no futebol internacional.



623
____________________________________________________________________________

Passarei  para  algumas  questões.  O  enfraquecimento  de  centros  regionais
importantes, principalmente muito relacionado aos campeonatos estaduais, que vão
perdendo força, o que gera uma condição financeira ruim. Essa condição financeira
frágil  obviamente  faz  com  que  alguns  clubes  não  tenham  condição  de  continuar
praticando um futebol profissional com os requisitos hoje exigidos. Como resultado
disso, 75 clubes deixaram de disputar campeonatos profissionais nos últimos quatro
anos; uns 12 mil, 14 mil, 15 mil ou 16 mil jogadores que deixam de jogar quando os
clubes encerram seu período de atividade depois dos estaduais; e, obviamente, há a
diminuição  da  concentração  de  torcidas,  que  acontece  em  decorrência  desse
campeonato com poucos clubes, o que também tem efeitos nesse desenvolvimento
regional.

Sobre  finanças  em  si,  estamos  falando  dos  29  maiores  clubes  do  Brasil,  que
arrecadam em torno de R$3.500.000.000,00, R$3.400.000.000,00. Na verdade eles
devem  mais,  mas  o  endividamento  líquido  do  que  eles  têm  a  receber  é  de
R$6.100.000.000,00.  Então,  para cada real  de receita-ano, eles devem R$1,80.  O
patrimônio  líquido  é  negativo  em  R$14.000.000,00;  ou  seja,  se  todo mundo  hoje
parasse e vendesse tudo, faltariam R$14.000.000,00 para fechar a conta. Prejuízo
recorde de R$447.000.000,00 em 2013, e R$2.000.000.000,00 nos últimos sete anos.
Despesas financeiras: o custo basicamente de carregamento do endividamento - não
é  só  isso,  mas  grosso  modo  -  é  de  R$323.000.000,00  em  2013;  e
R$1.800.000.000,00 em  7  anos.  Reparem  que  isso  é  basicamente  o  prejuízo.  O
prejuízo é quase a despesa financeira, ou seja, os clubes não aguentam a carga da
dívida que carregam.

Necessidade de capital de giro de R$2.500.000.000,00. O que é isso? Se pegarem
o que os clubes têm a receber e o que têm a pagar nos próximos 12 meses, verão
que  há  um  buraco  de  R$2.500.000.000,00.  Isso  piora  ano  a  ano.  Enquanto  as
receitas  cresceram  341%  em  sete  anos,  a  dívida  cresceu  353%.  Ou  seja,  se
aumentar a receita, em vez de cuidar da saúde financeira do clube, como qualquer
um de nós faríamos, pois, se estamos endividados e temos um aumento, usaríamos
esse aumento para diminuir a nossa dívida, para poder ter um futuro mais tranquilo,
no futebol obviamente não se faz isso. Se aumentar a receita, gasta-se tudo e um
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pouco  mais.  E  há  uma queda  de  7%  das  receitas  em  2014,  a  primeira  queda.
Projetamos essa queda para este ano. Será a primeira queda de faturamento dos
últimos anos. Um pouco na linha do que o Medina falou -  e concordo com ele -,
podemos  projetar  que  os  próximos  anos  serão  bastante  difíceis  para  o  futebol
brasileiro, pela questão financeira.

Esse  gráfico  mostra,  em  vermelho  ou  laranja,  o  endividamento;  em  azul,  as
receitas; e, lá em cima, aquela curva é a relação entre dívidas e receitas. Então se vê
que essa é uma relação que cresce marginalmente. Aquele pontilhadinho mostra uma
tendência dessa curva, a despeito do crescimento de receitas nos últimos anos, por
conta da renovação dos contratos de TV. Haverá mais um em 2016.

Passarei bem rapidamente esse quadro, porque ele é um pouco aborrecido. O que
fizemos?  Diante  da  situação  dos  clubes  hoje,  tentamos  projetar  o  que  eles
precisariam fazer  com as suas  contas  para  se  tornarem viáveis  -  vamos chamar
assim. O número a que chegamos é o seguinte: para equilibrar as contas, os clubes
precisariam, em 2013 - hoje certamente é um pouco pior,  e a cada ano piora um
pouco mais -, de um corte de 18% das despesas. Os clubes precisariam cortar 18%
de tudo, o que significa dizer que eles estão gastando 22% acima da sua capacidade
de pagamento.

Eles não têm essa grana e continuam pagando. Isso se reveste de quê? De mais
endividamento,  que  gera  mais  despesa  financeira  futura,  que  gera  mais
endividamento. Estamos nesse círculo vicioso, de onde não saímos mais.

Sobre  o  que  estamos  falando?  Sobre  um  excedente  de  despesa  de
R$690.000.000,00.  Resumindo  para  vocês,  é  isso.  Os  clubes  gastam
R$690.000.000,00  por  ano  -  esses  29  clubes  -,  mas  não  têm.  Está  acima  da
capacidade  deles:  R$690.000.000,00.  É  isso  que está  faltando para  equilibrar  as
contas no futebol brasileiro. Ou se corta ou gera isso de receita. Se você não gera
isso de receita,  não tem condição de manter os compromissos que assumiu. Não
estou nem me referindo a criar capacidade de investimento. Aqui tem essa questão
dos empresários, que é bastante polêmica. Os empresários só assumiram o poder
que têm no mercado porque os clubes efetivamente não têm grana para cumprirem o
papel  que  deveria  ser  deles,  que  é  formar  e  contratar  jogadores.  Se  os  clubes
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tivessem dinheiro para fazer  isso, não precisariam do empresário,  que está aí se
aproveitando de uma falha desse ambiente institucional de negócio que temos e é
muito negativo. Se não resolvermos isso, ficará um pouco difícil.

Essa é a curva dessa evolução do excedente.  Na média,  nos últimos anos,  os
clubes têm trabalhado sempre gastando 18% acima da sua condição de pagamento.
Imaginem ano a ano, por oito anos, você gastando 18% acima do seu salário. É isso
que os clubes vêm fazendo. Esse número subiu um pouco neste ano.

Obviamente, no futebol esses problemas financeiros que diminuem a capacidade
de  investimento  dos  clubes  na  base,  de  revelação  e  contratação  de  jogadores,
acabam tendo efeito no público e nos estádios. Estamos falando de entretenimento.
O futebol, assim como o futebol de alto rendimento, é entretenimento. É assim que
ele é vendido para a população. Quer dizer,  desperta o interesse do torcedor  por
conta disso. Como todo entretenimento, ele precisa ter o retorno, ou seja, a resposta
do público, que se traduz em casa cheia. Aí vem alguns números.

O futebol brasileiro, como um todo, tem uma média de público de 4.700 pessoas -
aliás, depois vocês saberão o que estou dizendo -, com uma taxa de ocupação de
26%  dos  estádios.  Essa  é  a  ocupação  média  dos  estádios  brasileiros,  todas  as
divisões estaduais, e por aí vai. O Brasileirão é o 15º em média de público, mas este
ano deve subir para 14º. A nossa média de público atual equivale à média de público
do campeonato inglês em 1904. Quer dizer, em 1904, a Inglaterra tinha essa média
de público que anda na casa dos 15 mil ou 16 mil  pessoas que temos no Brasil.
Observem que são 110 anos atrás. Isso é bastante.

Vejam  como  dividimos  a  média  de  público  por  tipo  de  campeonato.  Os
internacionais são basicamente Libertadores, Sul-Americana e Recopa, sempre jogos
em casa - público do mandante. Em 2013, os campeonatos internacionais deram uma
média de 25 mil pessoas por jogo, com uma taxa de ocupação de 60%; os regionais,
basicamente  a  Copa  do  Nordeste,  8.800  pessoas,  com  39%  de  ocupação;  os
nacionais, as quatro divisões, 7.900 pessoas, com 31% de ocupação; e os estaduais -
apenas a primeira divisão dos estaduais -, 2.500 pessoas, com 19% de ocupação.

Quando vamos comparar só campeonato nacional, aqui temos os 15 campeonatos
nacionais com maior média de público. Campeonato nacional. Ali tem o ranking  em
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2012,  2013 e 2014.  A Alemanha,  como sempre,  em 1º lugar,  com uma média de
público de 43 mil  pessoas por jogo e 98% de ocupação dos estádios -  todo jogo
lotado. A Inglaterra também está com 98%, mas os estádios, em média, são menores,
ou seja, 37 mil de média de público. Aí vem Espanha, Itália. Vejam que o México é o
5º lugar do mundo, com 23 mil de média de público. Aí vem a França, a Argentina, em
7º lugar, subindo este ano. Depois Holanda, EUA, em 9º lugar, 18 mil pessoas, com
média de público e 91% de ocupação dos estádios. Como o negócio lá é orientado
para resultado - eles são muito orientados para o negócio como um todo -, não se
admite estádio com taxa de ocupação baixa. Por quê? Porque estádio com taxa de
ocupação baixa dá prejuízo.

Então você tem, como objetivo central, encher o estádio. Isso entra na avaliação
dos  próprios  clubes.  Vejam  que  surpresa  -  aliás,  surpresa  não,  isso  já  vem
acontecendo há alguns anos: China, 10º lugar; Alemanha, segunda divisão, tem 17
mil pessoas de média de público, 71% de ocupação; depois Japão; segunda divisão
da  Inglaterra;  Turquia  e  Brasil,  com  39%  de  ocupação.  Logo  abaixo  do  Brasil,
grudada, está a Austrália.

Se  você  está  tratando  o  futebol  como entretenimento,  a  prioridade tem  de ser
encher estádios. Isso tem de ser o foco. Tem de encher estádio porque estádio cheio
é  a  tradução  para  o  público  de  que o  negócio  é  um sucesso,  de  que  ali  existe
interesse. Aí você tem problema até com os operadores de arena, que insistem em
praticar as políticas de localização sem conversar com a televisão, que escancara
sempre um estádio vazio e, muitas vezes, ele não está. Você vê na TV o estádio
supervazio, com o público jogado nos fundos dos estádios. Isso é muito comum, é
algo  insano  se  você  quer  vender  o  negócio  como  entretenimento,  porque  a
mensagem que se está passando para as pessoas, o tempo todo, é que o produto
não é interessante, e aí elas não vão ao estádio. Quando você tem um estádio cheio,
você  melhora  o  espetáculo,  atrai  mais  torcedores,  gera  cobertura  da  mídia,  que
obviamente tem interesse por espetáculo, os patrocinadores ficam muito satisfeitos,
tanto que dizem que, no Brasil, os clubes não conseguem atrair patrocinadores. Isso
também tem a ver com a história, eles querem associar a imagem deles a grandes
eventos, eventos interessantes, que tenham interesse do público como um todo, não
só no estádio, mas também fora dele.



627
____________________________________________________________________________

O maior poder do clube está na negociação de contratos de publicidade, de TV, em
longo prazo. Isso é motivação até para os próprios jogadores. Certamente, para os
jogadores, é muito mais interessante jogar com o estádio cheio do que com pouco
público.  Então  agora  você  tem  esse  ambiente  de  novas  arenas,  que  é  uma
oportunidade  de  mudar  esse  cenário,  mas  não  temos  visto  mudanças  em  si.
Mudaram os equipamentos. É mais uma oportunidade que perdemos. Quando você
muda,  com esses belíssimos estádios  novos, você poderia obviamente fazer  uma
mudança, um choque de gestão no futebol brasileiro. Essa expressão é um pouco
gasta, mas ela corresponde à realidade.

Costumamos  dizer  que o  futebol  brasileiro  está,  hoje,  sob ataque  da  frequente
influência dos clubes estrangeiros. As coisas mudaram. A década de 1940 e a de
1950 também foram fortes para as rádios do Rio e de São Paulo, que se espalharam
pelo País e formaram contingentes de torcedores dos clubes do Rio e de São Paulo
pelo interior do Brasil, pelo Norte e Nordeste. Hoje sentimos o mesmo efeito, advindo
da internet, do mercado europeu. Hoje a TV por assinatura tem 13, 14 canais que
transmitem o filé do campeonato europeu, e isso gera um efeito comparativo muito
perverso, principalmente, para a garotada, que está iniciando, acompanhando isso,
que joga game com o Messi. Aí ele assiste ao jogo na TV aberta. Uma coisa incrível,
a principal TV do Brasil coloca o seu principal narrador para transmitir os jogos da
Champions, mas não transmite jogos do Campeonato Brasileiro. Então tem-se um
cenário que está se formando muito claramente. Você repara que, nas negociações
dos contratos de direito de TV, em que há um cenário se formando, se os clubes
brasileiros  não acordarem, eles  vão se colocar,  muito  claramente,  num  corner na
negociação de direito de TV um pouco mais à frente, porque a audiência dos jogos de
TV do exterior tem crescido, a relação entre o custo de compra desses direitos e a
audiência está começando a ficar assimétrica em favor dos campeonatos europeus.
Ou seja, daqui a pouco, a TV vai concluir que vai ficar um pouco caro o que se paga
pelo Campeonato Brasileiro versus outras alternativas que você não tem.

Esse cenário só não acontece hoje por causa do horário, pois, no futebol europeu,
não se mexe no horário,  e,  no brasileiro,  conseguimos colocá-lo estrategicamente
naquela faixa após a novela. Se não fosse por isso, já estaríamos tendo um problema
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sério com negociação de direito de TV aqui, no Brasil. Isso é o efeito, e lutar contra
isso não é fácil.

O outro problema é que temos um futebol amador. Precisamos ter consciência de
que o futebol é amador. Todo o mundo e os profissionais estão muito preocupados,
mas vamos ser realistas: no Brasil, o futebol é amador, por conta da estrutura em que
os clubes são formados. São entidades associativas, sem fins lucrativos. Até aí, não
tem  problema nenhum,  mas  esse  modelo  de  gestão  não  profissional  é,  sim,  um
problema muito sério.

Estamos lutando contra as formas de entretenimento. Falam que no Maracanã, há
40,  50 anos,  havia  150 mil  pessoas nos  jogos.  É verdade.  Os jogos  eram muito
melhores, era uma coisa muito mais atraente, mas você não concorria como concorre
hoje. Puxando o lado economista da história, atualmente, a pessoa tem restrição de
tempo e dinheiro. Todo mundo tem restrição de tempo e dinheiro, ou de tempo, ou de
dinheiro.  Então,  você  tem  de  fazer  escolhas  de  tempo  ou  de  dinheiro,  e  essas
escolhas  são  muito  mais  complexas  quando  você  tem  muitas  opções  de
entretenimento,  como  o  que  aconteceu,  por  exemplo,  com  o  cinema,  que  é  um
excelente exemplo que o futebol deveria usar. Há 15 anos, havia um público de 15,
20 milhões de pessoas; hoje, no Brasil, 200 milhões de pessoas assistem a filmes
nos  cinemas.  Elas  se  prepararam  para  isso,  ou  seja,  criaram  uma  questão  de
conforto, mas também cuidaram de conteúdo e tudo o mais. A mesma coisa pode
acontecer com o Brasil, mas, na verdade, estamos lutando com esse mercado que é
muito mais profissional que o nosso.

Não  dá  para  dissociar  essa  pouca  atratividade  do  futebol  como  produto  de
entretenimento dos problemas dos clubes. Vou passar por esse ponto basicamente
para chegar próximo ao encaminhamento. Esse círculo vicioso - depois vocês podem
encontrar isso no  site da Pluri - é um esquema que fizemos para simplificar o que
acontece com os clubes de futebol. Na verdade, esse é um modelo de gestão não
empresarial, amador, pouco orientado a negócio, sem responsabilidade orçamentária
e com ambiente político conturbado. Isso gera má gestão, que gera desequilíbrio nas
finanças. Sem condições de investimento, os gestores continuam endividando o clube
para montar equipes competitivas. A situação financeira se torna insustentável, com
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penhoras, atrasos e tudo o mais, levando à necessidade divina de novos gestores.
Vocês podem pensar nos clubes de vocês ou em outros clubes do Brasil.

O processo de saneamento imposto pelos novos gestores precisa ser duro, ou seja,
eles precisam reduzir a capacidade de investimento e diminuir o volume de recurso
no futebol. Quando isso acontece, ocorre uma perda de resultado dentro de campo,
porque o clube, obviamente, não tem grana para investir. Os resultados negativos
afastam torcedores e parceiros comerciais, e a pressão política de torcedores abre
espaço para a volta de gestores menos responsáveis e sem preparo. Vou citar o caso
do Vasco da Gama, que é um exemplo clássico, passou exatamente por esse ciclo.
Outro exemplo seria o Flamengo anteriormente, não o de agora.

O que seria um negócio saudável e é um modelo que acontece lá fora, no meio?
Modelo  de  gestão  empresarial,  orientado  a  negócio,  com  responsabilidade
orçamentária  e  ambiente  político  adequado,  em  que  se  separam  executivos  de
política.  Isso  gera  maior  capacidade  de  atração  de  parceiros,  patrocínios  e
investidores, aumenta a geração de receitas, gera maior capacidade de investimento
no futebol, que é o que interessa, com times mais fortes, aumenta a competitividade
dentro de campo ao longo do tempo - ele não irá ganhar sempre, mas ao longo do
tempo - e engaja torcida. Assim, entra-se num círculo virtuoso.

Finalizando,  estamos  num  momento  em  que  precisamos  discutir  este  assunto,
apesar de toda essa questão da Fifa, pois não sabemos como a coisa ficará. Como o
Medina  disse,  pode ser  que  fique  como uma moeda de troca  ou  que  realmente
signifique uma mudança.  O Brasil  precisa discutir  a  capacidade de investimentos.
Não teremos empresários para investir no futebol, e, se os clubes não têm grana para
investir nele, alguém precisa fazer esse papel.

Então precisamos discutir questões como o modelo alemão, em que os clubes têm
50% mais uma ação própria da associação e podem vender uma parte dessas ações
mantendo o controle sempre, para captar recursos para investir no futebol.

Por  último,  quero  citar  alguns  pontos urgentes  para  a reestruturação do futebol
brasileiro: implantação no sistema de licenciamento como acontece na Europa, em
que podem ser criadas regras para os clubes cumprirem, sob o risco de punições
esportivas e dos próprios dirigentes; controle dos prejuízos dos clubes, pois a medida
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de simplesmente comprovar o pagamento de salário e impostos não é suficiente, é
preciso  controlar  a  última  linha  dos  clubes  para  que  parem  de  ter  prejuízos  e
acumular  endividamento;  punição  esportiva  e  responsabilização  objetiva  de
dirigentes,  até  por  uma  questão  de  moralização;  profissionalização  total,  que
obviamente  não  pode  ser  forçada,  mas  pode  ser  utilizada  como  contrapartida;
profissionalização na estrutura do clube como um todo - ele não precisa deixar de ser
uma entidade associativa, como o Barcelona e o Real Madri são, mas o clube precisa
ter profissionais qualificados e com autonomia para geri-lo;  reforma do calendário;
implantação de um modelo transparente de distribuição de cotas de televisão, que
seja conhecido, e não definido na canetada; e criação de um ambiente favorável aos
investimentos como um todo.

Somos a 7ª economia do mundo, na nossa frente há três países com tradição no
futebol - Alemanha, Inglaterra e França. Não faz sentido sermos o 8º país do mundo
em receitas dos clubes, 12º em valor de mercado dos jogadores, 15º em público e 34º
em ocupação dos estádios. Obrigado pela atenção.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de slides.
O presidente (deputado João Leite) - Boa tarde a todos. Com a palavra, para seu

pronunciamento, o Sr. Paulo Bracks.
Palavras do Sr. Paulo Bracks

Boa tarde a todos. Na pessoa do deputado João Leite, agradeço o convite para
falar em nome da Federação Mineira de Futebol sobre mudança no futebol brasileiro,
um  ciclo  de  debate  cujo  tema  é  renovação,  e  cumprimento  os  presentes,
representantes de vários segmentos do esporte, do futebol, da imprensa esportiva,
atletas,  ex-atletas,  treinadores,  comissão  técnica,  gestores,  diretores,  advogados
esportivos. Cumprimento o Dr. Panhoca, com quem iniciei na parte jurídica há alguns
anos. Agradeço a oportunidade de dividir esse espaço com algumas autoridades - o
Ministério Público também está presente - e minha mãe, que também está presente.

A proposta, em nome da federação e em meu nome, é dizer o que a entidade tem
feito  para  mudar  o  futebol  brasileiro,  em especial  o  mineiro.  Fui  surpreendido  ao
chegar aqui e ver que os debatedores trouxeram apresentações e imaginei que seria
uma mesa-redonda, então não fiz nenhuma preparação. Porém, mais surpresa tive
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no primeiro dia de Federação Mineira, ao deparar-me com um carro-forte na porta da
federação.

Questionei um colega sobre o que aquele carro-forte estava fazendo ali, e ele me
respondeu que havia trazido o pagamento dos funcionários. A Federação Mineira, há
11 anos, pelo menos,  não movimenta conta corrente, e isso deveria ser uma das
primeiras  mudanças  da  nova  gestão.  Não  estou  aqui  para  falar  mal  da  gestão
passada,  para  olhar  no  retrovisor,  mas  para  dizer  aos  senhores,  que  não  têm
conhecimento,  como encontramos a federação e o que tivemos de proposta para
mudar um prédio, praticamente, em chamas. Tivemos de escolher onde apagar fogo.

Tínhamos  dívidas  na  Federação  Mineira  de  1963.  A dívida  mais  antiga  que  a
federação tinha - o amigo Fernando gosta de números - era de aproximadamente
R$36.000.000,00, só com o governo federal. É difícil fazer gestão dessa forma, mas
somos jovens e somos, principalmente, abertos ao diálogo. Hoje, com o presidente
Castelar, com o secretário-geral e comigo na Diretoria Executiva, a média das idades
é de 32 anos. Falta-nos experiência, mas nos sobra vontade de mudar, de enxergar
as coisas com outros olhos. Conseguimos, pelo menos no primeiro mês, fazer uma
economia  de  gastos  de  cerca  R$60.000.000,00  só  com  notas,  recibos,  xérox,
estacionamento e combustível. Antigamente, os funcionários apresentavam as notas
na boca do caixa e recebiam aquele valor, e, agora, controlamos isso por meio do
presidente.  Estamos  economizando  bastante  na  federação,  e  o  principal  é  que
estamos repassando isso para os clubes.

Desafio  os  senhores  a  conversar  com  os  atuais  presidentes  de  clube,
principalmente das divisões menores do futebol mineiro, e questionar como está a
nova  gestão,  em  termos,  principalmente,  financeiros.  Estamos  tentando  voltar  as
atenções para o que realmente é preciso. Hoje a Federação Mineira de Futebol está
muito orgulhosa de ter o Cruzeiro como campeão brasileiro e campeão brasileiro em
sequência;  o  Cruzeiro  e  o  Atlético  no  final  do  Copa  do  Brasil;  o  Atlético  como
campeão da Recopa, o América e o Boa na Série A; o Tombense como campeão da
Série D; o Tupi quase subiu. Olhamos para nosso Módulo II,  para nossa segunda
divisão,  para  nossa  categoria  de  base  infantil  e  juvenil,  e  entendemos  que  as
mudanças devem ser mais impactantes.



632
____________________________________________________________________________

O que mudamos nesse pequeno espaço de tempo em que estamos lá? Assumimos
a federação de junho para julho,  então foi uma transição. Não estamos com seis
meses de gestão. Devemos fazer, para ontem, o que tem de ser feito.  Quanto ao
calendário,  recebemos  elogios  por  estarmos  adequados  a  ele.  Isso  exige  o  bom
senso,  o  que é  exigido  da  maior  parte dos jogadores,  para  que eles  possam ter
calendário o ano inteiro. Entramos em julho e tínhamos de fazer uma Taça BH em 15
dias, porque nada tinha sido feito até então. Fizemos a Taça BH. Como foi ventilado
na parte da manhã, não fizemos a Taça Minas Gerais, mas, para 2015, a Taça Minas
Gerais estará no calendário. A proposta é que seja uma Taça Minas Gerais Sub-23,
com quatro ou cinco atletas acima dessa idade, exatamente no segundo semestre,
para aqueles clubes que não tiveram calendário em 2014. Pretendemos ter primeira,
segunda e terceira divisões infantil, juvenil, júnior, Taça BH e Taça Minas Gerais, para
o ano que vem, adequando-as ao calendário, que é um dos pilares que conseguimos
mudar,  no  tempo em que estivemos  lá.  Fizemos,  neste  ano,  a  30ª  edição numa
modalidade sub-20, mas estamos atentos às mudanças nacionais, às mudanças no
Brasil, principalmente no calendário de base.

Tive a honra de participar de uma dessas reuniões, que até foram ventiladas pelo
Ocimar, do movimento de base. Hoje a base forte do Brasil é um calendário maior
para o sub-20, isso em âmbito nacional, a cargo da CBF. Se isso for aprovado, vamos
aprovar do lado de cá uma Taça BH Sub-17. Não vamos forçar os clubes a terem um
plantel que não vai dar conta de duas competições grandes ao longo de todo o ano.
Então, se for aprovado o sub-20 durante todo o ano, vamos puxar a Taça BH para o
sub-17, a fim de prestigiar essa categoria para não conflitar com a categoria do sub-
20. Então temos de estar sempre atentos às mudanças, em âmbito nacional,  para
aplicá-las no Estado.

Quanto  à  mudança  de  calendário,  fizemos  as  reuniões  arbitrais  dos  conselhos
técnicos dos  Módulos  I  e  II  com mais  de  90  dias  de  antecedência,  para  que os
públicos possam se organizar e consigam fazer a gestão dos seus jogadores e do
seu  departamento  técnico.  Isso  é  muito  importante  não  só  para  os  clubes,  mas
também para a federação e o futebol mineiro. Falando em mudança, conseguimos a
padronização dos gramados nos jogos dos Módulos I e II. Os gramados, em todos os
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estádios, têm de ter 105x68. Essa foi uma luta que a federação iniciou e passou aos
clubes que bancaram essa briga de padronizar os campos, o que, na minha opinião e
da federação,  valoriza  o futebol.  Então vamos aos poucos passando todas essas
mudanças aos clubes e torcedores.

Quanto à violência, deparamo-nos também - foi uma das nossas surpresas - com a
posição,  que  eu,  como  pessoa  física,  respeito  e,  como  entidade,  também  devo
respeitar, da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Não sei se todos sabem, mas
a Polícia Militar parou de fazer o que antes realizava nos estádios: a revista inicial nos
torcedores.  Hoje  a  Polícia  Militar  age  externamente,  como  sempre  agiu,  e
internamente nos estádios, é o que chamam de tropa de desinterdição, apenas para a
repressão e o  restabelecimento  da  ordem. Então nos  deparamos com essa nova
postura da Polícia Militar, em jogos grandes de Cruzeiro e Atlético disputando títulos,
e tivemos que nos adequar a essa situação. A Polícia Militar, aos poucos, na minha
opinião, está saindo dos estádios de futebol, e os clubes, federações, confederações
e torcedores têm de se adaptar a essa nova realidade.

Nas competições menores - falo de idade -, infantil e juvenil, presenciamos vários
cancelamentos de jogos pela ausência da Polícia Militar. Estávamos com uma faca de
dois gumes na mão, ou seja, deixamos realmente na mão da Polícia Militar e ficamos
sujeitos a cancelamentos e adiamentos de vários jogos ou vamos abrir talvez para
uma segurança privada, particular, sob a chancela da federação. Isso foi feito. Foi
uma prova de credibilidade para os clubes e para esse setor específico de segurança
privada.  Não  tivemos  problema algum  a  partir  do  momento  que  a  Polícia  Militar
informava  que  não  ia  aos  jogos  infantil  e  juvenil,  e  a  gente  colocava  segurança
privada, sob a chancela da federação, consultando CNPJ e funcionários. Não tivemos
problema algum, e os jogos não foram cancelados nem adiados. Então é uma nova
realidade lidar com essa violência nos estádios, que não é só nesses jogos grandes.

O Fernando foi muito claro ao falar de bilheteria. Encher estádio não é tão simples
assim. Precisa-se de condições para encher estádio. Fizemos duas reuniões: Atlético
e Cruzeiro; Cruzeiro e Atlético. A federação ficou neutra fazendo uma reunião para
que tudo fosse estabelecido em relação aos ingressos. Não houve bom senso do lado
do Atlético nem do Cruzeiro.  Houve sim um certo litígio por  conta dos ingressos.
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Então, se não se consegue ter harmonia entre os dois maiores clubes de Minas, você
vai  exigir  harmonia  de  clubes  menores  que  jogam às  vezes  em  campo  de  terra
batida?

O nosso papel é dar condições aos clubes de fazerem o seu futebol da melhor
forma possível. A federação está de portas abertas. Como eu disse, a gestão é de
pessoas novas, que querem ouvir, dialogar.

Desde a primeira reunião a que vim deixei meu e-mail e o meu número de telefone.
Tenho tentado retornar todos os contatos que me são feitos, bem como agendar as
reuniões  que  serão  realizadas  comigo  e  também  com  o  presidente  e  com  o
secretário-geral,  para  que  possamos  escutar  e  abrir  a  entidade  regional  que
administra  o  desporto  para  todos  -  atletas,  gestores,  clubes  pequenos,  clubes
grandes -, a fim de que façamos um futebol mineiro cada vez mais forte.

A nossa proposta hoje é de renovação: muda futebol brasileiro! Então, quero ouvir
mais que falar. Com essa breve exposição e respeitando o meu tempo de 20 minutos,
agradeço-lhes e deixo os meus contatos para quem quiser conversar sobre qualquer
assunto que enriqueça o futebol mineiro. Muito obrigado.

Palavras do Sr. Ocimar Bolicenho
Boa tarde a todos. Nas pessoas do deputado João Leite e de Francisco Ferreira

gostaria de saudar os componentes da Mesa; e nas pessoas de Alexandre Matos e
de  Valdir  Barbosa,  associados  da  Abex,  gostaria  de  saudar  toda  a  comunidade
esportiva mineira. Aliás, quero reconhecer que ontem eles realizaram um grande feito
sagrando-se bicampeões brasileiros.

Executivo de futebol é uma expressão que surgiu há três anos e é uma novidade no
cenário esportivo brasileiro. Posso falar com bastante tranquilidade sobre isso porque
já fui dirigente estatutário, que também é uma nomenclatura nova. Fui presidente do
Paraná Clube com 35 anos de idade, naquele momento, o presidente mais novo dos
clubes da Série A do Brasil. Infelizmente, depois de 20 anos, vejo o meu clube na
mesma situação de todos os outros  clubes brasileiros,  devendo quatro meses de
salário aos seus jogadores. É sinal de que alguma coisa não andou bem, por isso
resolvemos juntar forças com todos aqueles que se dedicam ao trabalho profissional
do futebol.
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Quando falamos em Associação Brasileira dos Executivos de Futebol, não estamos
amparando apenas o executivo de futebol, que é uma figura nova. Também queremos
conosco o gerente de futebol profissional, o gerente de futebol de base e o antigo
supervisor,  que  agora  o  chamamos  de  coordenador  operacional  e  de  logística.
Portanto, esse grupo de profissões é que forma a Abex. Como eu disse, a Abex foi
fundada em 2011 e tem feito vários encontros, procurando sempre trazer à discussão
os assuntos relacionados aos clubes de futebol.

Em 2012 fizemos quatro encontros, sempre com uma palestra em cada um deles.
Por  exemplo,  em  Barueri  tivemos  a  palestra  do  Andrés  Sanchez,  que,  naquele
momento,  era  o  diretor  executivo  da  CBF;  em  Curitiba,  contamos  com  o  Paulo
Schmidt para falar sobre o STJD; em Goiânia, contamos com a presença de Mustafá
Contursi, que é presidente de sindicato de clubes e federações; e em São Paulo, com
a  palestra  do  Virgílio  Elísio,  diretor  de  Competições  da  CBF,  e  também  com  a
presença de Carlos Alberto Parreira.

Em 2013 realizamos outros quatro encontros, sempre com uma palestra relativa
aos assuntos referentes aos executivos de futebol. No Rio de Janeiro, com Marcelo
Campos  Pinto,  executivo  da  Globo;  em  Campinas,  com  Eduardo  Tega,  da
Universidade do Futebol;  em Salvador,  com o Prof.  João Paulo Medina,  onde foi
estabelecida, pela Universidade do Futebol, uma aula presencial do primeiro curso de
gestão técnica de futebol; e em Porto Alegre, com a palestra do Prof. Álvaro Melo, da
Universidade Federal do Ceará, que falou sobre legislação esportiva.

Em um dos encontros realizados no Rio de Janeiro tivemos a grata surpresa de
receber os treinadores de futebol. Isso foi em 2012 e, naquele momento, fundaram a
Federação Brasileira dos Treinadores de Futebol. Então, estavam lá Felipão, Falcão,
Caio Júnior, Vagner Mancini, Oswaldo de Oliveira, Dorival Júnior e Alexandre Gallo.
Eles levaram isso para a frente e realmente adotaram a ideia de que a entidade
deveria ser formada.

Eles têm se reunido e trazido muitas ideias para que a profissão de treinador de
futebol também tenha seu reconhecimento.

Realizamos  dois  cursos  de  gestão  técnica  do  futebol  com  a  Universidade  do
Futebol  e  incorporamos nas  nossas categorias  os  profissionais  das categorias  de
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base - foi um movimento do futebol de base mencionado aqui pelo Prof. Medina. O
que a Abex quer receber em troca e qual a contribuição para a profissionalização do
futebol brasileiro? Queremos regulamentar nossas profissões - essas que acabei de
dizer -, realizar cursos profissionais de formação de novos gestores. Essa foi uma
pergunta da parte da manhã, e aqui digo que temos o apoio da CBF, esse curso será
chancelado pela própria confederação. Ou seja, a ideia de formarmos novos gestores
para a nova realidade do futebol deverá acontecer já em 2015. E caminhar com todas
as entidades que objetivem o engrandecimento do futebol brasileiro.

Muito bem. Tudo isso é ideia. Queria passar para o outro arquivo, por favor. Ideia é
bonito, mas o que vale mesmo é a ação. Temos algumas sugestões do que fazer para
que o futebol brasileiro realmente tenha uma organização profissional. O que temos
de aspecto positivo? Uma inesgotável fonte de talentos, e aqui estou falando não só
de atletas de futebol,  mas também em administradores de futebol; temos pessoas
altamente capacitadas para gerar a transformação necessária e promover o equilíbrio
entre a razão e a paixão, o que não é fácil; temos o surgimento de vários cursos
específicos  para  o  futebol  que até  então  não  existiam;  e  temos  os  esforços  das
entidades de classe para corrigir os números do futebol brasileiro.

Quais são os aspectos negativos? Temos uma resistência política muito grande dos
dirigentes estatutários. E aqui vou abrir um parêntese. Quando criamos a Associação
Brasileira dos Executivos, a primeira resistência que tivemos foi dos treinadores de
futebol:  “O  que  esses  caras  vão  querer  fazer  aqui,  que  papel  eles  vão
desempenhar?”.  Porque  até  então  o  treinador  era  responsável  por  várias  coisas
dentro de um clube de futebol, mas isso não se admite mais. Como não se admite
mais também o dirigente trabalhar em sua empresa até às 6 horas da tarde, chegar
às 6h30min no clube e tomar uma dose de uísque ou seja lá o que for e querer tomar
as decisões que foram necessárias nas 24 horas anteriores. Isso prevaleceu até 10
anos atrás. Hoje isso é incabível, não existe mais essa possibilidade.

Mas estamos enfrentando uma grande barreira.  Comecei  com os treinadores,  e
gostaria de dizer que nesses três anos não temos mais a resistência deles. Muito pelo
contrário, os treinadores estão sabendo reconhecer até onde vai o trabalho do gestor
e onde começa o trabalho o do treinador. Num primeiro momento, eles acharam que
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tomaríamos algum campo de trabalho deles. Mas o volume de trabalho que se exige
hoje  de  um  clube  de  futebol  e  a  tranquilidade  de  o  treinador  cuidar,  objetiva  e
unicamente, dos aspectos de campo fazem com que eles nos vejam como parceiros.

Mas ainda temos uma resistência muito grande do dirigente estatutário. Isso porque
ele nos contrata por duas razões: ou porque fomos indicados por alguém, por algum
amigo dele ou para ser um escudo dele. Não desacreditem, o executivo de futebol
tem muito pouca autonomia no futebol brasileiro. Então, as verdadeiras decisões são
tomadas ainda pelo dirigente estatutário.  Qual é o quadro ideal? O ideal é que o
executivo de futebol tenha a total confiança do dirigente estatutário. Na hora em que
atingirmos  isso,  realmente  teremos  um  futebol  profissional.  Acho  que  estamos
caminhando para isso.

Estou  muito  otimista  de  que,  num prazo muito  breve,  o  que aconteceu com os
treinadores acontecerá com os dirigentes estatutários.

O poder decisório ainda é centralizado nas federações e confederações. Não temos
muito acesso. Quero abrir um parêntese: a CBF tem aberto um canal de comunicação
com as entidades de classe, onde se inclui a Abex.

O calendário com número excessivo de jogos. A influência da mídia e das torcidas
organizadas.  Vou  concordar  com  o  Fernando:  o  diretor  estatutário  realmente
extrapola  suas  condições  orçamentárias,  porque  não  aguenta  a  pressão  de  um
resultado negativo.

A pouca representatividade dos agentes do esporte. Ou seja, atletas, treinadores e
profissionais de futebol nem sempre são ouvidos. Esqueci-me de um detalhe, além do
dirigente estatutário, temos uma outra resistência muito grande, hoje, dos agentes de
jogadores, porque eles preferem mil vezes negociar com o dirigente estatutário do
que com o executivo. E se ele oferecer um jogador para o clube do executivo que o
executivo  sabe  que  o  clube  não  pode  pagar,  ele  vai  dizer  “não”,  e  o  dirigente
estatutário  vai  dizer  “sim”.  Então,  há  também  resistência  dos  representantes  de
atletas que preferem negociar com o dirigente estatutário do que com o profissional.

Por  último,  hoje,  os  salários  são  absolutamente  fora  da  realidade  brasileira.
Efetivamente,  os  clubes não conseguem pagar  alguns salários, por  isso estão na
situação em que estão.
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Então, qual é o diagnóstico que resumimos de tudo isso? Precisamos implementar
as  atualizações  necessárias,  num  curto  espaço  de  tempo,  sendo  os  principais
agentes dessas  mudanças  o executivo  profissional  e  o  dirigente estatutário.  Essa
parceria precisa ser incentivada, precisa ser efetivamente concretizada.

Ao executivo de futebol caberá a responsabilidade de, por meio de suas ações e
métodos, gerar uma relação de extrema confiança com o dirigente estatutário. Para
isso, deverão estar ambos devidamente preparados. Ou seja, já estamos exigindo do
executivo que esteja preparado, que tenha uma formação acadêmica mínima e que
tenha conhecimentos mínimos para exercer sua função. O dirigente estatutário vai
demorar um pouquinho mais.

Qual a terapêutica que achamos que resolve o problema? Estabelecer uma relação
de confiança entre a diretoria e os executivos profissionais, estabelecer o limite de
atuação  do  dirigente  estatutário  em  relação  ao  executivo  profissional,  estreitar  a
relação com as entidades de administração esportiva e implementar as medidas que
irão atualizar o futebol brasileiro à nova realidade do esporte.

É isso, de uma forma bem sucinta, o que queria dizer. Vou ficar no meu tempo, para
ajudar no cumprimento do horário. Agradeço a todos. Muito obrigado.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de slides.
O  presidente  -  Agradecemos  ao  ilustre  expositor.  Com  a  palavra,  para  seu

pronunciamento, o Sr. Ruy Bueno, grande cabeça que representa os jogadores de
futebol.

Palavras do Sr. Ruy Bueno
Boa tarde a todos. Primeiramente, quero agradecer o convite do deputado João

Leite. Tento desvincular, de tudo quanto é forma, o cabeção da minha pessoa, mas
não há como. Faz parte.

Primeiro, vou me apresentar.  Meu nome é Ruy Bueno Neto, mais conhecido no
futebol como Ruy Cabeção. Sou da terra e fui criado aqui. Hoje estou vendo uma das
pessoas para quem já bati  palma,  o Euller,  que se encontra presente,  que foi  da
seleção brasileira e está bem acima da minha pessoa. Eu atingi um estágio, ele está
num mais acima, mas fomos criados na mesma escola, no América Mineiro.

Também estou vendo o Prof. Medina, que me deu a oportunidade de me aprimorar
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cada vez mais no futebol.  Hoje estou terminando o curso de gestão esportiva, na
Universidade do Futebol.  Infelizmente, por causa da minha carreira, não consegui
terminar meu curso superior de administração, devido ao nosso querido calendário
brasileiro e muitas viagens.

Atuei no futebol brasileiro, na Série A, no período de 10 anos. Tenho 15 anos como
jogador profissional de futebol. Nos últimos dois anos venho realmente conhecendo a
verdade  do  nosso futebol.  Espero,  a  partir  de  agora,  não desanimar  nenhum  de
vocês.  Caso  queiram  colocar  os  filhos  para  serem  jogadores  de  futebol,  não
desanimem, não fiquem preocupados.

Há dois anos, fui contratado por um empresário inglês que se apossou de um clube
no Rio Grande do Norte. Entrou com um investimento pesado. Inicialmente, eu iria
para  lá  para  disputar  o  campeonato  potiguar.  Terminado  o  campeonato,  esse
empresário me chamou para um planejamento inovador  no estado.  Hoje,  com 36
anos, acumulo algumas funções nos clubes por onde passo. Além de jogador, ainda
presto consultoria para os dirigentes e para os diretores sobre a forma como vejo o
futebol  e,  principalmente,  pela  experiência  dos  clubes  grandes  por  onde  passei.
Infelizmente, após o campeonato estadual, esse planejamento foi por água abaixo. As
dificuldades foram imensas. Foi nesse momento que fui convidado a participar do
movimento Bom Senso Futebol Clube, que acabou de fazer um ano. Foi iniciado por
jogadores renomados, e ainda bem que foi assim. Se fosse por meio dos 87% dos
jogadores de futebol que chamamos de boias-frias, esse movimento não teria impacto
nenhum. Recebi o contato do Paulo André, juntamente com o Alex, com o Juan, com
o  Cris,  com  o  Dida,  com  o  Gilberto  Silva  e  alguns  outros  jogadores,  que  me
desculpem se esqueci algum nome, para participar desse movimento e, mais uma
vez, colocar o meu cabeção a tapa.

O Tinga esteve aqui presente e ficamos muito felizes com isso. Querendo ou não,
os jogadores têm medo de vir a público para demonstrar suas dificuldades. Na grande
maioria das vezes, isso ocorre por retaliação dos dirigentes, que, infelizmente, são
muito  poderosos;  e,  às  vezes,  por  medo  de  retaliação  de  torcedores.  Sabemos,
lamentavelmente,  que,  infiltradas  em  muitas  torcidas  organizadas  no  Brasil,  há
facções criminosas,  podemos assim  dizer.  Isso seria  um outro âmbito  de debate.
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Então, os jogadores acabam não vindo a público para falar de suas realidades.
Nos últimos 24 meses trabalhados, se formos olhar pelo último depósito da Justiça

trabalhista, consegui receber apenas nove meses. Estava até conversando com os
amigos da bancada e disse que não me considero mais um jogador profissional. Sou
um  jogador  amador.  Por  meio  das  minhas  reservas  e  dos  meus  investimentos,
consigo me manter. Se fosse apenas pelo futebol, não manteria o meu padrão de vida
e estaria passando por sérias dificuldades financeiras. Isso, no meu modo de ver e no
do Bom Senso, ocorre por falta de fiscalização do futebol brasileiro. Infelizmente, os
dirigentes do futebol brasileiro fazem o que querem e, nas duas, três ou quatro horas
- e olhe lá -, que passam nos escritórios dentro do clube tentando resolver os seus
problemas, pegam os seus carros, vão para casa e têm, graças aos seus méritos,
outros  meios  de  sustentar  as  suas  vidas.  Então,  pouco  se  importam  se  os
funcionários ou atletas de clubes estão com os salários em dia ou não. A prova disso
são os números estarrecedores. Na nossa reunião com a presidenta Dilma, ela disse
que  não  imaginava  que  os  clubes  do  futebol  brasileiros  deviam  salários.  Era  do
conhecimento dela que havia a falta de pagamento dos tributos federais, mas falta de
pagamento para os atletas do futebol brasileiro ela não imaginava que acontecia.

Então,  as  duas  bandeiras  que  o  Bom-Senso  mais  empunha  se  referem  ao
calendário brasileiro, que, infelizmente, prioriza as equipes das Séries A e B, apenas.
Essas equipes têm um calendário de ano inteiro, o que se reflete em um emprego de
12 meses para o jogador de futebol. Estou me recuperando de um cirurgia no joelho,
mas estou empregado e trabalhei este ano inteiro em uma equipe do Mato Grosso,
chamada Operário. Graças a Deus, conseguimos preencher os outros meses do ano
de 2014, porque as nove equipes que participaram do campeonato estadual - além do
Luverdense  e  do  Cuiabá  -  fecharam  suas  portas,  e  os  jogadores  ficaram
desempregados pelo resto do ano. Como vemos nos números relatados ali, sobre o
déficit dos clubes, muitos desses jogadores não receberam salário. Então, a nossa
briga é para que seja criada mais uma série, que seria a Série E. É claro que isso
seria subsidiado, com a ajuda da nossa entidade máxima, a CBF. Essa é uma luta do
nosso movimento. Infelizmente, a CBF se encontrava um pouco fechada para esses
questões, mas, com muita conversa e muita luta, conseguimos dar início a alguns
diálogos.
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De qualquer forma, o ponto principal que eu e outros jogadores apontamos para
que o futebol brasileiro realmente tome uma linha correta em termos de administração
seria  a  lei  de  responsabilidade  fiscal  do  esporte.  Protegidos  pelos  estatutos  dos
clubes, esses dirigentes, que hoje não respondem de forma criminal ou, muito menos,
civil, pelas más administrações, sentem-se totalmente blindados e ficam totalmente à
vontade para fazer o que querem com as agremiações. Essa irresponsabilidade se
reflete,  automaticamente,  na  falta  de  pagamento  e  nesse  buraco  gigantesco  das
dívidas que os clubes têm com o governo federal, além das muitas ações trabalhistas.

Fiquei muito tempo pensando no que iria dizer aqui, mas entendi, simplesmente,
que represento o momento atual do futebol brasileiro. Não tenho vergonha de dizer
que não imaginava que o futebol brasileiro fosse o que estou vendo nos últimos dois
anos. Por passar muito tempo na Série A do Campeonato Brasileiro, nós, jogadores,
ficamos acostumados a ser reconhecidos nas ruas e felizes por aparecer todos os
dias  na  televisão  e  nos  jornais,  e,  infelizmente,  deixamos  de  conhecer  a  triste
realidade de 80% a 85% dos jogadores do futebol brasileiro. Estou falando apenas na
minha  classe,  mas  não  posso  deixar  de  incluir  aqui  muitas  pessoas  que,
indiretamente, dependem desses clubes, como o pessoal da comissão técnica, os
funcionários da faxina e da cozinha e outros.

Não  sei  corretamente,  mas  por  alto,  de  cabeça,  sei  que,  no  início  do  ano,
aproximadamente seiscentos e quarenta e poucos clubes estavam em atividade no
futebol brasileiro, nos quatro primeiros meses, quando se dão os estaduais. E após o
mês de abril, no início de maio, apenas 186 clubes se encontram em atividade. Nesse
período, a gente tem o desemprego de cerca de 16 mil atletas de futebol profissional.

Então, fico feliz por esta oportunidade, principalmente de estar aqui, na Assembleia,
porque esta é uma oportunidade de eu falar ao vivo. Aqui não existem nem cortes
nem  edição,  porque  o  produto  que  é  vendido,  normalmente,  para  a  maioria  da
população brasileira  é  um produto  mentiroso,  não  é  um produto  verdadeiro.  Isso
porque a gente  costuma muito  ver  ex-atletas  na  rua  e  dizer  a  nossos  filhos  que
aquela pessoa foi um jogador profissional, que jogou em clubes renomados, mas que,
infelizmente, ele não se encontra numa situação boa. Mas poucas pessoas sabem
que, realmente, o que foi tratado com esses jogadores foi cumprido. Eu, hoje, por ter
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sido  convidado  e  estar  dando  a  minha  cara  a  tapa  procurando  ajudar  os  meus
companheiros,  diariamente  recebo  ligações,  pedidos  de  companheiros  que
começaram  comigo  há  muito  tempo para  ver  se  eu  consigo  emprego  para  eles.
Infelizmente  não é possível  absorver  todos  esses  atletas.  Então,  creio  que,  hoje,
dentro da federação mineira, numa das brigas do Bom-Senso há uma oxigenação, é
um novo pensamento. Tenho certeza de que será uma nova conduta, porque eu acho
que, conforme um levantamento feito pelo Bom- Senso nas federações do País todo,
existiam presidentes que estavam há 20, 25, 30 anos no poder e,  infelizmente,  o
nosso futebol definhando. Hoje nós tivemos a prova clara de que realmente as coisas
dentro da nossa federação não estavam sendo bem feitas. A prova disso é que hoje
no Estado, praticamente, temos apenas o futebol profissional. A nossa categoria de
base está deixando muito a desejar. Lógico que considerando exceção os grandes
clubes: Atlético, Cruzeiro e América continuam fazendo um grande trabalho de base,
que serve de exemplo para todo o nosso Brasil.

No nosso modo de ver, o futebol hoje virou um problema social, não é mais apenas
um problema único e exclusivo de CBF e de federações. Por a gente não saber mais
onde recorrer, o Bom Senso hoje tenta unir forças através do meio político, para que
possamos ser representados na Câmara e no Senado e que tentemos, de alguma
forma, dar um pouco mais de credibilidade para esse nosso patrimônio nacional.

Vou mais distante. Creio que Deus continua sendo brasileiro. Isso porque não era
necessário 7 a 1, mas creio que, para o futebol brasileiro, foi muito bom a gente não
ter  sido  campeão dentro da  nossa casa,  senão,  estaria  mascarada uma série  de
problemas, e, mais uma vez, estaríamos limpando a sujeira para debaixo do tapete. É
por  isso  que  estamos  aqui.  É  um  momento  de  reflexão.  Mas  eu  espero  que,
aproveitando  o  espaço,  realmente,  os  nossos  governantes,  nesse  caso,  que  a
presidenta Dilma cumpra o que foi prometido a nós em nossas reuniões. Apenas uma
intervenção do governo vai fazer com que esses nossos dirigentes realmente cuidem
dos clubes,  preocupem-se com suas administrações,  porque não estou  aqui  para
enganar todo o mundo e não vou mentir, apesar de esse debate ser muito importante.

As mudanças feitas até agora para o ano de 2015 são muito poucas. No meu modo
de  ver,  os  desmandos  dos  dirigentes  no  mundo  do  futebol  continuarão.  Então,
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realmente, se por meio dessa Lei de Responsabilidade Fiscal do Esporte as coisas
não forem aprovadas...  Lógico que sabemos que as leis nunca são aprovadas da
forma como queremos, mas que sejam pelo menos esses pontos principais, pontuais
das  questões  dos  gestores,  dos  cumprimentos  das  leis.  Acho  muito  difícil  que  o
futebol brasileiro dê uma guinada. Será complicado corrermos atrás, principalmente
de outros  mercados  que,  infelizmente,  passaram por  cima de nós  como um  rolo
compressor.

Agradeço a todos a oportunidade. Mais uma vez, agradeço ao deputado João Leite,
aos  amigos  e  educadores  que  aqui  estão.  Muitos  que  aqui  estão  foram  meus
treinadores na categoria de base, muitos foram meus educadores. Assisti ao início da
palestra, cheguei aqui às 9 horas. O deputado João Leite disse que a melhor forma
de melhorar o futebol é por meio da educação, e também acho isso. Acho que é muito
fácil apontarmos o dedo para os jogadores de futebol e falarmos que, nas entrevistas,
o fulano fala errado, o beltrano fala errado. Mas, em momento algum, nas nossas
categorias de base, tivemos o incentivo e a cobrança para que a escola andasse
junto com o futebol. Graças a Deus, tive o meu pai como meu maior mentor, meu
maior  incentivador,  e  acho que  hoje  venho colhendo os frutos  disso.  Espero que
minha esposa também tenha muita paciência,  porque é  desgastante vivermos no
mundo  do  futebol.  Procurarei  capacitar-me  o  máximo  possível,  para,  de  alguma
forma,  dar  minha contribuição positiva  ao  patrimônio  nacional.  Agradeço a  todos.
Obrigado pela oportunidade.

Palavras do Sr. Mário Marra
Boa-tarde. Primeiro quero dizer que é uma honra para mim estar aqui. Agradeço a

oportunidade,  o  convite,  para estar  na  minha casa,  na  minha terra,  BH, em meu
Estado de Minas. Nasci por acaso em São Paulo, e agora voltei para lá. Foi por acaso
mesmo, porque meu pai trabalhava num banco e foi transferido. Ficou dois anos em
São Paulo, e eu nasci. Depois vim para BH, onde construí a minha vida. Foram 40
anos em BH, e já há quatro anos fui para São Paulo. Comecei como jornalista. Tive a
primeira oportunidade como comentarista, jornalista esportivo na rádio CBN de Belo
Horizonte, em 2000, e fiquei por 10 anos na CBN BH, também Rádio Globo. Fiquei no
Premiere e SporTV um tempo, na Rede Minas, e desde 2010 estou na rádio CBN de
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São Paulo, tendo uma oportunidade para mim diferente. Muitas vezes o jornalista sai
para a pauta pensando em alguma coisa, mas, chegando lá, acontece outra coisa, e
ele precisa ter jogo de cintura para convencer o chefe a esquecer o que ele faria,
porque há outra coisa que é notícia. Não é para eu esquecer tudo o que preparei,
mas é quase isso, porque desde de manhã as coisas foram tomando um certo corpo
diferente do que eu imaginava.

Meu material continua dentro do contexto, mas considero importante posicionar-me
e apresentar  algo  do papel  da  imprensa pela  minha experiência  e vivência,  pelo
tempo e  por  ser  um observador.  Hoje em dia,  com rede social  se  consegue ser
observador do que acontece no futebol mineiro na capital, no interior, como no interior
de Sergipe, na Inglaterra, na França. Quer dizer, consegue-se fuçar, olhar tudo o que
acontece e obter modelos, exemplos e vivências diferentes.

A imprensa foi muito citada aqui hoje por várias vezes. Na minha visão, ela tem
muita  culpa  no cartório  do  que se tornou o futebol  brasileiro,  do que ele  é e do
caminho que tomamos. Por quê? Porque a imprensa quer acelerar as coisas, ou seja,
muitas  vezes  quer  a  notícia,  que  pode  ser  mal  conduzida,  acabar  tendo  uma
proporção e até um conteúdo diferente. É claro que há pessoas e pessoas. Há gente
boa e menos boa.

Serei bem prático. Por exemplo, recentemente estava fazendo um jogo na Arena
Corinthians. Alguém disse - não sei se isso chegou por meio de rede social - que o
Luciano, do Corinthians, é jogador de segundo tempo. “Esse é jogador de segundo
tempo, Mário Marra. Jogador que entra e não resolve quando começa de cara no
jogo. No entanto, quando entra depois, sempre resolve. Jogador de segundo tempo”.
Ali,  no  estádio,  vendo  aquela  situação,  pensei:  “Espera  aí;  quantos  anos  tem  o
Luciano? Vinte e um. Ele merece carregar esse rótulo de jogador de segundo tempo
aos 21 anos, tendo agora a primeira oportunidade num time grande? Espera aí. Eu
vou contribuir e assinar a sentença de jogador de segundo tempo, foguete molhado,
para um menino de 21 anos? Não. Vamos contextualizar a coisa e lembrar que ele é
um menino de 21 anos que está tendo oportunidade. Se os outros não estão jogando
tão bem, ele vai lá e entra. Então os outros não são jogadores de primeiro tempo? É
isso? Vamos mudar a ótica”.
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Muitas vezes a imprensa nos leva a tomar algumas decisões e a rotular pessoas,
infelizmente. No caso do Ruy, é uma brincadeira: Ruy Cabeção e tal. No entanto falar:
Ruy,  o  jogador  violento;  Rui,  o  jogador  de  segundo  tempo...  Que  coisa!  Ele  vai
carregar isso para o resto da vida? Muitas vezes nós, da imprensa, ajudamos na
construção dessa imagem, assim como de outras imagens que aceleram o processo.
A imagem do dirigente inteligente ou gastador. Quando o time se vê envolvido em
quatro derrotas consecutivas, o dirigente tem de demitir o técnico? Calma. É esse o
futebol que queremos mesmo? Esse que dura quatro derrotas? Especialmente em
Belo Horizonte, é fácil dizer isso porque o Cuca, quando assumiu o Atlético, teve seis
derrotas consecutivas e depois foi campeão da Libertadores.

Uma vez trabalhando aqui, pelo SporTV, ouvi outra frase que mexeu muito comigo e
que me fez... Aliás, foi no interior cuja cidade não citarei. Retornei a BH no mesmo
dia. Confesso que isso ocupou os 50km na minha cabeça, porque não considerei
justo. Um goleiro havia falhado contra um time grande. Quando eu estava correndo
para pegar o carro e vir embora para Belo Horizonte, passei perto de uma cabine e
ouvi alguém - não sei se era um comentarista ou narrador, não conheço -, com o
microfone na mão, dizendo: “Ele falhou. Hum! Tanta obra inacabada no centro da
cidade. Podia estar lá batendo laje, e coisa e tal”. Pensei: “É esse o meu papel?”.
Quando eu ia estudar... Fiz o meu curso de jornalismo longo porque trabalhava com
outra coisa e tinha filho pequeno. “Foi para isso que larguei o meu filho pequeno em
casa? Para dizer que tem obra inacabada? Para dizer que aquele goleiro tem de
largar a sua profissão para terminar as obras inacabadas?” Não, definitivamente não
é esse o  nosso papel,  o  papel  da  imprensa.  Sei  que ela  contribui  para  um lado
negativo do futebol.

Acho que a gente precisa - aí parte para uma reflexão interessante -, todos nós da
imprensa, jogar luz e fuçar. Você joga luz em uma informação, tenta entender o que
está acontecendo e fuça. Limpa as coisas que são apenas de assessoria, apenas
alegorias e tenta entender a notícia. Para entender a notícia, dependendo do contexto
em que ela está, se ela estiver em um contexto esportivo, falando de campo, de bola -
e, muitas vezes, está -, temos de nos preparar melhor, bem melhor. Por isso tenho a
honra de falar que, para mim, tem sido um prazer imenso fazer parte da Universidade
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do Futebol. Também estou fazendo o curso de gestão técnica com o prof. Medina e o
Eduardo Tega. E algumas coisas que, para mim, eram palavras de senso comum,
estou tendo a oportunidade de questionar.  Preciso assumir o questionador por ser
filho único, meio chato. Estou tendo oportunidade de questionar a minha vida pessoal
e profissional. Quando abro o microfone, preciso entender que aquele menino de 20
anos não precisa morrer com o rótulo de jogador de segundo tempo, precisa pensar,
contextualizar.

Na semana passada,  ficamos sabendo que a Copa Africana de Nações vai  ser
disputada na Guiné Equatorial, que é um país africano rico, é até engraçado a gente
falar  isso.  Foi  sede da Copa Africana de Nações,  em 2012,  com o Gabão -  são
vizinhos. Até aí tudo bem. O problema é que na Guiné Equatorial - peço desculpas
porque coloquei os links, estava imaginando algo, como falei anteriormente, mas vou
passar rápido por eles, porque achava importante contextualizar e entrar na questão
pessoal da imprensa -, que foi sede da Copa Africana de Nações, em 2012, e agora,
em 2015, três anos depois, terá novamente uma edição da CAN, uma em cada oito
crianças  morre  antes  de  completar  cinco  anos.  Qual  seria  o  papel  da  imprensa?
Noticiar. “Vamos fazer outra?” Além disso, nesse meio tempo, houve um concurso de
miss África lá. “Que país é esse? Ficamos bonitinhos para o mundo, fazendo Copa
Africana de Nações; vem a turma jogar aqui, o Drogba. Vamos bater palmas, eles
estão  ali  e  tal.  Fazendo  concurso  de  miss, sediando  outra  copa  africana,  e  as
crianças estão morrendo”. Esse é o papel da imprensa.

Vejam esse primeiro  parágrafo que separei  da  imprensa -  não da imprensa de
Guiné Equatorial, porque lá não tem jeito, lá não tem nem jornal na capital. É um país
onde se vive na ditadura Teodoro Obiang. A relação lá é complicada. Aí a imprensa se
cala. A imprensa que tenta falar é convidada a não falar mais, de uma forma não
muito educada. Achei esse primeiro parágrafo bastante interessante e crítico, e não
precisa ser chato: “No dia em que a natureza distribuiu credibilidade, os dirigentes da
Confederação Africana de Futebol tinham ido almoçar”. O jornal angolano foi ótimo. É
nesse país, na Guiné Equatorial, que as coisas estão acontecendo, e o mundo do
futebol tinha de olhar para lá de qualquer jeito. É nesse país que crianças morrem, a
taxa de analfabetismo é imensa, e é um país que, em 1996, descobriu mais e mais
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extração de petróleo. Por isso é um país rico, mas a riqueza fica muito para a turma
do presidente. O custo estimado dos estádios e dos cinco aeroportos construídos é
“x”, ninguém tem ideia.

Na Guiné Equatorial, precisaria jogar essa luz e fuçar muito, para saber qual é o
custo. E esse é o papel da imprensa.

Aqui, no Brasil, tivemos vários exemplos, bons exemplos da imprensa jogando luz
em alguma informação e fuçando para ver o que encontrava. Uma luz muito bem
jogada, uma mexida muito boa foi feita na época da Máfia da Loteria. Uma matéria
premiadíssima da revista  Placar,  que -  e  gostaria  de  falar  -  mudou os  rumos  do
futebol. Gostaria de falar isso mesmo, mas, anos mais tarde, apareceu outra máfia, a
Máfia do Apito, da qual vocês devem se lembrar, dos jogos manipulados de 2005.
Ainda bem que a imprensa conseguiu fuçar e descobriu algumas coisas.

A imprensa  do  mundo  força  a  imprensa  da  Rússia  e  também  está  fuçando  e
jogando luz na construção dos estádios para a Copa do Mundo de 2018, mas não vou
tomar o tempo dos senhores com isso. Tem sido frequente o número de matérias
questionando a indicação do Catar para a Copa de 2022. Estou pegando os jornais
The Guardian, da Inglaterra, e o Telegraph, ambos com a foto do presidente da Fifa,
Joseph Blatter.

Esse  é  um  personagem  famoso,  pelo  menos  deveria  ser,  para  todo  jornalista
esportivo: Andrew Jennings, um velhinho. Parece até simpático conversar com ele,
mas converse com ele com tudo em dia, por favor, porque esse velhinho coloca luz e
fuça tudo, descobre as coisas, dá um jeito de publicar e já recebeu mil ameaças. Se
ele andar um pouquinho torto, para direita ou para esquerda, não tenha dúvida de
que irão pegar exatamente o seu passo mal dado.

Na nossa, na minha profissão, na profissão de jornalista - e aqui há alguns colegas
-,  somos convidados a observar essas coisas o dia inteiro.  Se,  desde hoje cedo,
estamos falando de um cenário do futebol  brasileiro  nada agradável,  não tenham
dúvida de que, no futebol brasileiro, que também é uma realidade fora do Brasil, não
existe clube santo. Se o seu clube ou o clube do vizinho é santo, tenham dúvida do
repórter que faz o dia a dia do clube, porque não é o clube que é santo, mas o
repórter que não vê, porque há erro. Claro que há. A nossa função não é trabalhar
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como assessor de imprensa de clube, por isso, às vezes, somos chatos. Por isso
também  peço  a  meu filho  que  não  veja  as  redes  sociais,  porque,  num  dia,  viro
atleticano;  no  outro,  cruzeirense;  no  outro,  americano;  e,  no  outro,  antibrasileiro.
Calma! Estamos falando de ideias, situações. E alguns sabem o time para o qual
torço, pois recentemente publiquei um livro sobre isso.

Para dar luz a essas coisas e voz às pessoas, fomos para a faculdade, deixei meu
filho pequeno e fiquei várias vezes endividado, sem almoçar nem fazer nada, porque
tinha um sonho. Nós mesmos vivemos, no Brasil, a realização da Copa do Mundo. E
é muito bonito. Quando fiquei sabendo que a Copa do Mundo seria no Brasil, estava
trabalhando na Rádio Globo, o anúncio foi em 2006, 2007. A primeira coisa em que
pensei na hora foi: Meu Deus, não posso morrer até lá. Vou fazer exames, procurar
um  cardiologista,  entrar  num  regime,  mas  não  posso  morrer,  não  posso  perder,
porque a Copa será aqui, no meu quintal. Quero ver tudo. Quero consumir tudo. É
claro que sim. Sonho com isso desde menino.

Na Copa do Mundo de 1982, a rua em que morava, Rua Guaranésia, no Floresta,
era  toda  enfeitada  com  bandeirinha  o  tempo  inteiro.  Você  tinha  de  participar
rapidamente do par ou ímpar ou do dois ou um, senão você pegaria a seleção de
Camarões  ou  outra  seleção,  mas  queríamos  jogar  com  a  seleção  do  Brasil,
representar  aquela  brincadeirinha  como a  seleção  do  Brasil,  da  Argentina  ou  da
Alemanha,  uma coisa boa. Isso faz parte da nossa cultura, mas,  mesmo fazendo
parte da nossa cultura, mesmo eu tendo ficado preocupado com a minha saúde, com
o fato de que queria estar vivo na Copa do Mundo, não podia me calar diante de
algumas coisas. O que era para ser um sonho maravilhoso, algumas vezes foi.

Quem iria dar voz para aquela senhorinha que teve a casa desapropriada porque
onde ela morava iria ser construído algo para a Copa do Mundo? Ela teria de gritar na
praça pública, teria de buscar um microfone. E é claro que até na queixa daquela
senhorinha temos de jogar  luz,  fuçar  e limpar.  Algumas coisas não têm contexto,
outras têm. É a função: jogar luz, limpar, pegar o produto e trazer para as pessoas,
sem paixão de preferência.

No início deste ano descobriram as falcatruas na venda do Neymar. Um jornalista
do  El Mundo se indispôs com muita gente,  porque era a venda de um astro que
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estava chegando para um clube grande, e acabou descobrindo que aquele astro foi
comprado por quase o dobro do valor anunciado. Por meio da sua matéria, acabou
provocando prisão de dirigente de clube e queda de presidente de clube. A coisa ficou
feia para ele. Mas ele jogou luz, essa é a nossa visão. Ele destrinçou bem o caso.
Jogar luz é a nossa função como jornalista, fuçar, limpar e extrair o produto final.

Quero  pedir  desculpa,  porque muitas  vezes no futebol  brasileiro,  eu e a  minha
classe contribuímos para a formação do imediatismo. Contribuímos para acabar com
a  carreira  de  árbitros  de  futebol,  técnicos,  zagueiros.  Nós  rotulamos  e  acabou.
Rotulou, é formador de opinião, vai para a rádio e complicou. Se não pedir desculpas
imediatamente, o cara desliga o rádio. Não precisa pedir desculpas, mas, se não tiver
em  si  o  conceito  arraigado  de  que  sua  função  não  é  de  executor,  vai  acabar
executando alguém. E isso é desnecessário e injusto. A nossa função não é essa, a
nossa função é também trabalhar com coisas subjetivas, como o jogo, como o drible,
como o cansaço. Mas é necessário ter respeito. Se não tiver respeito, não valeu a
pena aquele tempo todo que ficamos assentados na faculdade, quase achatados.
Não valeu de nada, porque era um princípio básico trabalhar com o ser humano, jogar
luz, limpar, mas trabalhar com respeito.

Trabalho na rádio CBN, em São Paulo, e lá tem uma pilastra. Temos um colega
meio  desajeitado,  e  uma  das  televisões  da  redação  fica  nessa  pilastra.  Ele  já
conseguiu quebrá-la duas vezes. Quando entramos na redação, damos de cara com
uma frase escrita nessa pilastra: “O jornalismo é o exercício diário da inteligência e a
prática cotidiana do caráter.” Essa frase nos machuca muitas vezes. Muitas vezes, eu
sei que não fizemos o certo, mas já pedi desculpas anteriormente. Se tiver conceito,
costumamos conseguir mudar as coisas. Obrigado.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de slides.
O  presidente  -  Obrigado.  Vamos  dar  continuidade  aos  trabalhos  com  o  painel

“Políticas públicas e legislação”.
2º Painel

Composição da Mesa
O presidente - A presidência convida a compor a Mesa para o 2º painel os Exmos.

Srs.  Vicente de Paula Pereira, vice-presidente da Associação de Garantia ao Atleta
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Profissional  de Minas  Gerais  -  Agap-MG -,  vice-diretor  da  Faculdade de Direito  e
professor da Faculdade de Educação Física da Universidade de Itaúna; Genderson
Lisboa  Silveira,  procurador  do  trabalho  em  Minas  Gerais;  e  Heraldo  Panhoca,
advogado especializado em direito desportivo.

Inicialmente, passo a palavra a esse nosso padrinho querido, a esse amigo de todo
atleta de futebol e que dedicou grande parte da sua vida em nossa defesa. Ele estava
na consolidação da legislação que reconheceu o atleta profissional como profissional
mesmo. Ele vai dizer precisamente a data. Lembro-me de que foi em abril de 1976. O
Dr.  Vicente  de  Paula  estava  lá,  na  luta  com  o  Heleno,  que  foi  um  dos  poucos
jogadores daquela época que batalhou. Eu fiquei assistindo, vigiando, mas Piazza,
Vicente de Paula, Heleno e mais uma galera do futebol foram muito importantes para
nós.  O  Dr.  Vicente  de  Paula  Pereira  é  vice-presidente  da  Agap  e  também  está
aposentado como defensor público, aquele advogado que trabalha de graça para a
população. Só que esse querido amigo e irmão não ganha o correspondente a tanta
coisa que fez na vida. Obrigado pela presença! Tenho o maior prazer em passar a
palavra ao Dr. Vicente de Paula.

Palavras do Sr. Vicente de Paula Pereira
Cumprimento o deputado João Leite da Siva Neto, querido amigo, presidente desta

solenidade, e estendo os cumprimentos a todos os integrantes da Mesa. Queria pedir
à plateia para cumprimentar o Heleno, o Euller, apelidado de Filho do Vento, o Ruy e
o Tinga, que falaram muito bem nesta oportunidade. Temos a alegria de ter na plateia
a Priscilla Martins, Miss Beleza Internacional, que veio embelezar este evento.

Recebi  a  incumbência  de  falar  sobre  políticas  públicas  e  legislação.  Vou  tentar
condensar  tudo  para  ser  o  mais  breve  possível,  porque  estou  vendo  o  cansaço
espelhado no rosto de cada um. Em relação à política pública, eu queria dizer que
tenho  enorme  admiração  por  Montesquieu,  que  foi  um  político  francês  muito
indignado  com  a  ditadura  e  o  império.  Ele  achava  um  absurdo  o  poder  ficar
concentrado  nas  mãos  de  uma  só  pessoa  e  que  isso  gerava  muito  abuso  e
autoritarismo. Ele foi para a Inglaterra estudar política e veio de lá com a ideia da
separação dos poderes em três níveis,  em três grupos de pessoas. Em vez de o
poder  ficar  nas  mãos  de  uma  só  pessoa,  ficaria  nas  mãos  de  três  grupos.  Ele
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concebia o estado como o povo social, política e juridicamente organizado, submetido
à  autoridade  de  um  governo,  aparelhado  para  o  desempenho  de  três  principais
missões políticas: legislar, administrar e fazer justiça. Legislar é função do Legislativo,
que dá ao estado uma estrutura normativa, disciplinando os direitos e as obrigações
de cada cidadão, determinando o que é permitido e proibido. É por isso que estamos
discutindo no Legislativo.

Quero passar a falar do futebol, especialmente do pai do futebol no Brasil, Charles
Miller,  que é  uma pessoa esquecida.  Ele nasceu em São Paulo,  era  filho  de  pai
inglês,  e sua mãe filha de inglês.  Sua família  era muito rica.  Aos 9 anos,  ele foi
mandado à Inglaterra para concluir os estudos. Quando chegou à Inglaterra, deparou-
se com um jogo de futebol e houve uma atração recíproca muito forte. Logo ele se
candidatou a jogar futebol e,  nos primeiros contatos com a bola, demonstrou uma
enorme habilidade, uma técnica primorosa e até dotes artísticos. Ele começou a jogar
no time da escola,  e sua carreira prosperou de tal sorte que, aos 19 anos, ele já
jogava no Southampton, que era um dos principais clubes da liga inglesa. Aos 19
anos, quando terminou o curso, era o principal jogador da equipe Southampton, clube
que dá nome à cidade.

Então, em 1895,  ele retornou ao Brasil  e trouxe na bagagem algumas bolas de
futebol,  uma bomba de ar,  livros de regras e material  esportivo.  Quando ele aqui
chegou, o futebol teve uma aceitação espantosa. Todos os brasileiros gostaram de
futebol,  e a disseminação desse esporte foi  tão grande que,  apenas em um ano,
havia de 60 a 70 clubes de futebol no Brasil. O futebol era amador, praticado pela
elite,  porque  os  pobres  não  tinham  acesso  a  ele.  Houve  uma  multiplicação  de
estádios, clubes e entidades de administração.

Quero aproveitar para dizer ao meu amigo Euler que o clube brasileiro recordista de
campeonatos consecutivos, desde a implantação do futebol no Brasil até hoje, é o
América. O América foi campeão de 1915 a 1925. Aconteceu um fato interessante:
quando o América tinha uma enorme hegemonia, as outras equipes começaram a ser
reforçar. Ruy, desculpe-me, pois você também é filho do América. Os campeonatos se
espalharam  pelo  Brasil  em  peso.  Naquele  período,  era  proibido  qualquer  tipo  de
gratificação. No entanto, os diretores,  para incentivar os jogadores após vitórias e
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empates, davam uma gratificação em dinheiro. E os jogadores ficavam sem ter como
justificar o dinheiro e diziam às pessoas que haviam ganhado no bicho. Por isso o
apelido  de  bicho.  Isso  durou  de  1925  até  1936,  quando  foi  implantado  o
profissionalismo no Brasil. O primeiro campeão profissional em Minas Gerais foi o Vila
Nova Atlético Clube.

Porém,  em  1940,  foi  criado  o  Conselho  Nacional  de  Desportos,  um  órgão  do
governo  colegiado,  de  caráter  administrativo,  que cuidava  de todas  as  atividades
esportivas. Com caráter normativo, ele criou em 1951 a figura do passe, que já foi
extinto. O passe era um instrumento jurídico que habilitava o jogador a disputar o
campeonato  por  uma  determinada  equipe.  O  jogador,  segundo  a  resolução  do
Conselho Nacional de Desportos, ao final do contrato, se não chegasse a um acordo
com a equipe para a renovação do contrato, ficava proibido de jogar futebol por 18
meses. Ele já era profissional, mas ficava 18 meses à toa.

Essa deliberação - ou resolução, como era chamada - em 1955 ou 1956 endureceu
mais ainda a situação do jogador. Aquele jogador que não chegasse a um acordo
para renovar o contrato de trabalho ficava eternamente proibido de exercer a sua
profissão. Agora vejam que absurdo! O Brasil é signatário da Declaração Universal
dos Direitos Humanos; assinou-a, na ONU, no dia 10/12/1948. Na verdade, ninguém
ousava  entrar  na  Justiça,  primeiro,  porque  há  uma  peculiaridade:  a  carreira  do
jogador  é  muito  curta.  Então,  o  jogador  joga  durante  10  anos  e,  se  ele  ficar
demandando 2 anos na Justiça, quando retornar já não terá condições de retomar a
sua forma, não é mesmo? Foi um período muito amargo. Muitos jogadores ficaram
proibidos de jogar futebol porque não chegavam a um acordo. Às vezes, havia um
capricho de um diretor,  e  muitos  abandonaram o  futebol  e  foram procurar  outras
ocupações. Houve casos terríveis.  Acho uma grande nódoa na história  do futebol
brasileiro esse período do passe, que foi um período escravagista.

Isso ficou até 1970, quando a Seleção Brasileira encantou o mundo ganhando o
tricampeonato  no México,  com uma das melhores seleções da história  do futebol
mundial. Aí o regime militar usava o futebol para poder se promover. Criou-se uma
obrigação de que toda seleção que saísse do Brasil  para  disputar  uma Copa do
Mundo teria de passar lá no Palácio do Planalto para tirar uma foto e despedir-se do
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presidente  da  República.  Aconteceu  que  a  seleção de 1974 foi  jogar  a  Copa  do
Mundo na Alemanha, e o Wilson Piazza, que é nosso companheiro, levou uma moção
subscrita por todos os jogadores pedindo a regulamentação da profissão de jogador
de futebol.  Entregaram-na ao presidente Geisel.  Só que a atuação da seleção na
Argentina foi pífia, o Brasil jogou muito mal. A regulamentação durou dois anos. No
dia 2/3/1976, a profissão de jogador de futebol foi regulamentada, mas foi mantida
aquela figura do passe, que dava uma condição de ser  extinto quando o jogador
completasse cumulativamente 10 anos de atividade na mesma equipe ou então 32
anos de idade. Desculpem-me, mas parece piada, não é mesmo? Trinta e dois anos
de idade era a época em que todos paravam de jogar futebol.

Portanto, houve uma certa crise no futebol nacional, porque, quando os dirigentes
percebiam que um grande craque da equipe estava próximo de atingir a liberação,
eles negociavam o jogador para o exterior ou para outro estado. Foi um período em
que tivemos uma das maiores estrelas do futebol brasileiro. Quem é mais velho deve
se lembrar de que Zico, o maior craque da história do Flamengo, quando fez 28 anos,
foi cedido para o Udinese, da Itália. O mesmo aconteceu com o Rivelino, o Garoto do
Parque, criado no Corinthians; com o Leão, do Palmeiras; com o Roberto Dinamite,
do Vasco da Gama; com o Falcão, que foi vendido para a Itália; e também com o
Sócrates.

Essa  situação  deixava  os  jogadores  muito  amargurados,  porque  o  grosso  da
categoria... Alguém usou a expressão “boia-fria”, de que não gosto, viu Ruy? Acho
que fui um jogador medíocre. Esta palavra normalmente tem conotação pejorativa,
mas medíocre quer dizer de médio para baixo. Então, os grandes jogadores eram
negociados e tinham direito a 15% do valor do passe. Os jogadores colocavam uma
bolada no bolso,  mas o grosso da categoria  parava de jogar  futebol  e  ia  passar
dificuldade ou procurar outra atividade.

No dia 24/3/1998, o presidente Fernando Henrique Cardoso sancionou a Lei Pelé,
que mais tarde iria extinguir o passe.

A Lei Pelé tem uma coisa muito bonita, moralizadora. O dispositivo do art. 89 diz
que  em  todos  os  campeonatos  promovidos  pelas  federações  e  confederações
olímpicas, quando houver mais de uma divisão, será obrigatória a adoção do critério
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técnico.  Significa  que  o  clube  só  poderá  ser  mantido  na  divisão  se  tiver  um
rendimento satisfatório. Depois disso, quantos clubes caíram para a segunda divisão?
Porque  antes  havia  convite  -  o  grande  clube,  quando  era  desclassificado,  era
convidado. Há um adágio muito dito naquela época do regime militar: quando um
partido do governo vai mal, é só colocar mais um time no campeonato nacional. Essa
foi a grande medida moralizadora do futebol que está fazendo surtir efeito até hoje.

Agora,  achei  que  o  tratamento  dispensado  aos  árbitros  e  aos  profissionais  da
arbitragem foi desumano. Não tenho nenhum parente que foi árbitro, nenhum amigo.
O Ângelo Antônio Ferrara sabe que fui um jogador de futebol medíocre. Nunca fui
advertido, nunca levei cartão, minha carreira foi limpa. Nunca tive nenhum problema
de  natureza  disciplinar.  Há  um  dispositivo  no  art.  88  que  diz  que  os  árbitros  e
auxiliares  de  arbitragem  poderão  constituir  associações  de  uma  ou  de  várias
modalidades para prestar serviço às entidades, que na prática é a confederação. Eles
poderão, será facultado. É como se eu dissesse a todos os presentes: se o trânsito
estiver congestionado, todo o mundo pode voltar para casa de helicóptero. Porque
eles autorizavam e não ofereciam recurso. Mas o mais grave da história e o que me
deixa muito emocionado e triste é o parágrafo do artigo que diz que os árbitros e
auxiliares  de  arbitragem poderão criar  associações,  sindicatos;  todavia,  tendo em
vista a natureza autônoma de seu trabalho, eles ficam proibidos do desfrute de todo
direito trabalhista, previdenciário e securitário. Desculpe-me quem escreveu isso, mas
nunca vi tanta crueldade. O Estatuto do Torcedor diz que todo torcedor tem direito ao
seguro de vida.

Para finalizar vou exemplificar para V. Exas.: se um torcedor morrer no campo de
emoção, de alegria ou de tristeza assistindo a um jogo - e hoje há o torcedor pagante
e o não pagante, que é convidado -, ele estará amparado por um seguro, porque o
ingresso  corresponde  ao  bilhete  de  seguro.  Mas,  se  o  árbitro,  no  exercício  da
profissão - é-lhe negado vínculo empregatício, direito trabalhista e direito securitário -,
morrer no estádio e a sua família não tiver recurso para custear seu sepultamento, ele
será enterrado como indigente.

Para terminar, peço a todos permissão para declamar uma estrofe, em homenagem
ao Ângelo, que foi juiz de futebol, e a todos os colegas, do Thiago de Mello, poeta



655
____________________________________________________________________________

amazonense, que escreveu uma obra primorosa chamada  Os estatutos do homem,
que faz infelizmente muito sucesso na Europa e é pouco conhecida no Brasil. “Fica
proibido  o  uso  da palavra  liberdade,  a  qual  será  suprimida  dos  dicionários  e  do
pântano  enganoso  da  dor.  A partir  deste  instante,  a  liberdade  será  algo  vivo  e
transparente como um fogo ou um rio, e a sua morada será sempre o coração do
homem.” Muito obrigado.

O presidente - O Prof. Vicente de Paula solicita permissão para se retirar, porque
tem de aplicar prova na universidade de Itaúna. Viu, Rossi, zagueirão do Cruzeiro?
Nosso Vicente de Paula está indo para lá. Ele não contou que recebeu, numa das
renovações de contrato, um rádio estragado. Quando ele renovou um contrato com
um dos times em que jogou, ganhou de luva um rádio. Mas eu não sabia desse
detalhe,  que  o  rádio  estava  estragado.  Com  a  palavra,  o  Sr.  Genderson  Lisboa
Silveira.

Palavras do Sr. Genderson Lisboa Silveira
Boa tarde, deputado João Leite, presidente da Mesa, a quem agradeço o honroso

convite de participar deste painel. Boa tarde aos demais colegas da Mesa e senhoras
e senhores presentes.

Permitam-me  fazer  uma  apresentação.  Sou  membro  do  Ministério  Público  do
Trabalho, com cerca de 17 anos de carreira. Creio que fui convidado para participar
deste debate porque, há alguns anos, sete, oito, nove anos atrás, participei de um
grupo de trabalho nacional, com membros do Ministério Público de Minas, do Rio, de
São Paulo, do Paraná e de outros estados da Federação. Reunimo-nos para discutir
uma série de denúncias que o Ministério Público do Trabalho estava recebendo, de
lesão  ao  direito  da  criança  e  do  adolescente  decorrente  do  mercado  da  bola.
Recebemos essa denúncia e fiz parte desse grupo de estudo. Debruçamos sobre os
textos legais, pois, como jurista, tenho minhas ferramentas de trabalho: a Constituição
e as leis.

Em decorrência desse trabalho, tive a oportunidade de conduzir alguns inquéritos
civis públicos, que tinham como objeto de investigação as lesões que efetivamente
ocorrem  e  ocorrerão  com  os  direitos  da  criança  e  do  adolescente  em  vista  do
mercado da bola. Não é um trabalho solitário, mas de equipe. Em Minas Gerais, além
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de mim, havia outros colegas procuradores, promotores da infância e da juventude, a
Dra. Maria Teresa, a Dra. Matilde Fazendeiro, e outras instituições, como o Fectipa.
Está aqui a Elvira, que na época era presidente do Fectipa e é psicóloga do Ministério
do Trabalho e do Emprego. Ela muito nos acompanhou e nos apoiou nas diligências.
Acredito que ela tenha mais experiência em diligências voltadas a essas lesões que
eu próprio,  porque realmente ela participou de muitas diligências de várias lesões
encontradas. Então, creio que o convite veio em decorrência disso.

Na conclusão desses inquéritos, conseguimos resolver, pelo País afora, via TAC,
via acordo, alguns casos. Infelizmente, outros foram levados à Justiça. Obviamente o
Ministério Público tem a obrigação de judicializar as questões que afetam a lesão de
direito da criança e do adolescente. Assim, algumas ações foram ajuizadas.

Passada a apresentação, gostaria de fazer uma pequena contextualização. Percebi
que este evento tem muito a ver com a derrota que o Brasil sofreu da Alemanha. Há
um apelo: muda futebol para melhor. Somos todos a favor disso. Eu sou jurista, mas
obviamente meu contato com o futebol se dá enquanto torcedor e operador de direito,
porque me vi desafiado a estudar a legislação esportiva e a enfrentar um problema
que me veio.

Enquanto cidadão, enquanto torcedor,  fico pensando:  o único país que disputou
todas as Copas do Mundo, salvo engano, foi o Brasil. Temos cinco títulos. Não há
ninguém com cinco títulos. Acho que a Alemanha e a Itália têm quatro. Se na próxima
Copa  do  Mundo  nem  a  Alemanha  nem  a  Itália  ganharem,  vamos  continuar
hegemônicos no futebol, com esses cinco títulos no patamar internacional. Isso não
pode ser desprezado.

Fico pensando que, se tivéssemos na saúde o desempenho que temos no futebol
internacional, na educação, na segurança pública, no combate à corrupção, este país
seria um lugar muito melhor para se viver.

Então, realmente, não somos derrotados no futebol. Temos uma história. Mudanças
precisam  ser  feitas,  mas  tudo  pode  melhorar.  Ainda  que  esteja  bom,  algo  pode
melhorar,  como também, por pior  que esteja,  ainda pode piorar.  É  o dito  popular.
Contextualizo  que,  se  é  para  melhorar,  vamos  melhorar.  Estamos sofrendo ainda
esse Mineiraço. Assim como superamos o Maracanaço de 1950, vamos superar o
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Mineiraço também. Outras vitórias virão.  Este é o País do futebol,  e  essa paixão
nacional vai continuar.

Dentro dessa proposta de mudança, tenho a contribuir em relação à proteção dos
direitos das crianças e dos adolescentes que se aventuram a serem jogadores de
futebol. Podemos melhorar muito neste aspecto. Infelizmente, o que percebemos na
condução desses processos, na investigação, em várias diligências que fizemos - e já
foi dito aqui - é que parece que educação e futebol são coisas incompatíveis. Foi dito
isso  aqui.  A impressão  que  tenho  é  que,  na  realidade,  no  inconsciente  coletivo,
principalmente  das  crianças  e  dos  adolescentes,  não  é  preciso  estudar,  porque
querem ser jogadores de futebol. Parece-me que é isso que reina dentro dos clubes
também.

Vou expor para os senhores a grande dificuldade que, como procurador, tive com
uma clausulazinha que propus para os clubes não só de Minas Gerais, e há proposta
similar para outros estados. Um grande clube de futebol realiza de 3 mil a 5 mil testes
em atletas por ano. São pretendentes a atletas de futebol. Fomos acompanhar esses
testes.  Aqui,  em  Belo  Horizonte,  por  exemplo,  é  comum  encontramos  gente  de
Recife, de Rondônia,  do Mato Grosso,  etc.,  fazendo teste.  Infelizmente, a maioria
desses  jovens  que  vinham  fazer  os  testes  estavam  fora  da  escola.  Quando
perguntávamos a eles onde estavam estudando, diziam que não estudavam. Falavam
que daqui iriam para São Paulo, passariam pelo interior  de São Paulo para fazer
testes em todos os clubes; depois iriam para o Rio de Janeiro para fazer testes em
outros  clubes  também.  Os  pseudoempresários  desses  atletas  estavam
encaminhando-os para esse tipo de teste. Ora, educação é direito fundamental.  A
Constituição da República diz isso, ainda mais para crianças e adolescentes. Não
podemos admitir, no estágio de avanço social em que estamos, uma criança e um
adolescente fora da escola.

Tive a ousadia de propor aos clubes que só fizessem testes com o atleta se ele
estivesse matriculado em uma escola. Responderam-me que, depois que fizessem o
teste e passassem a aproveitá-lo, aí, sim, cumpririam a obrigação de matriculá-lo e
encaminhá-lo para uma escola. Disse que não negariam ao atleta, ainda que não
estivesse estudando, o direito de fazer um teste.
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Então, essa cultura de que, para ser jogador de futebol, não precisa estudar, vai
perpetuar,  principalmente enquanto não houver apoio da imprensa,  do clube e da
sociedade em geral. Para ser jogador de futebol, o menino precisa estar matriculado
em uma escola. É preciso incentivar as crianças a irem à escola. Por que isso? Já foi
dito aqui na parte da manhã. A esmagadora maioria não vai conseguir ser jogador de
futebol  profissional.  Não  estou  falando  em  um  jogador  como  Messi,  mas  como
aqueles  oitenta  e tantos  por  cento  que ganham salários  medianos.  Eles  não vão
conseguir. Vão chegar, então, ao mercado com escolaridade atrasada, sem formação
profissional. Que futuro essa pessoa vai ter?

A participação do jornalista Cruz foi extremamente interessante, porque o foco de
atenção  dele  é  muito  parecido  com  o  do  Ministério  Público.  Nós,  do  Ministério
Público,  do  Ministério  do  Trabalho  e  Emprego,  da  Promotoria  da  Infância,  não
estamos preocupados com os futuros Messi,  Kaká, Ronaldinho. O nosso foco é o
fracasso.  Queremos  que  aquele  jovem  que tentou  ir  para  o  mundo  do  futebol  e
fracassou, e 99% deles vão fracassar, não tenha lesão a direitos; tenha capacitação
profissional alternativa para enfrentar o mercado competitivo de trabalho.

Pois bem, dentro dessa contribuição que penso que posso dar, e como jurista, vi
algo aqui de manhã, dito pelo deputado João Leite, que muito me chamou a atenção:
o investimento público no esporte.

Jurista adora lei. Vou citar aqui o art. 217 da Constituição. Há pessoas que acham
que  ela  não  trata  de  esportes,  mas  trata,  sim.  Esse  artigo  determina  que  os
investimentos públicos no desporto sejam direcionados, prioritariamente, ao desporto
educacional.  Ele  faz  a  distinção  entre  desporto  educacional  e  desporto  de
rendimento. Este é o que se vê dentro dos clubes de formação de futebol. Forma-se
um atleta para o desporto de investimento.  Então,  o investimento, deputado João
Leite - V. Exa. está coberto de razão -, tem de ser direcionado às escolas públicas
mesmo, para criar espaços para as crianças praticarem todo tipo de esporte, e não só
o  futebol.  É  preciso  criar  espaços  adequados,  com  profissionais  capacitados,
educadores físicos como professores.

Onde está a jornada dupla, a jornada em prorrogação das escolas brasileiras, que
deveria ser regra, mas é exceção? Precisamos ter escolas em que o menino chegue
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de manhã e saia à tarde, e, nesse período, faça atividades acadêmicas e desportivas.
Meu sonho de consumo é compartilhado por muita gente do futebol, como o Ricardo
Drubscky,  já citado aqui,  um entendedor  de categoria  de base,  com quem já tive
muitas conversas e aprendi muito. Em alguns países, os clubes de futebol buscam os
atletas nas escolas, em momento oportuno. As escolas, onde todo mundo tem direito
à prática desportiva de forma livre e sem cobrança, são o celeiro de formação. Os
clubes  vão  aos  torneios  estudantis  e,  em  contato  com  as  famílias,  captam  os
jogadores que levam, na época apropriada, para a formação de atleta profissional.
Isso ocorre no futebol e no basquete americano. Por que não pode ocorrer o mesmo
com o futebol brasileiro? Aliás, como foi dito aqui muito oportunamente, estamos sem
espaço público para a prática desportiva. Coisas como aqueles campos de várzea
acabaram;  o  empreendimento  imobiliário  destruiu  tudo  isso.  Os  grandes  centros
urbanos não têm espaço para a prática desportiva.  Mas o espaço, deputado, é a
escola. Imaginem se, como acontece em muitos países do mundo, como a Inglaterra,
cada  escola  municipal  e  estadual  tivesse  uma praça desportiva,  aparelhada  com
equipamentos e pessoal formado para incentivar a prática desportiva desde a escola!
Os observadores técnicos dos clubes poderiam acompanhar os torneios estudantis,
que não têm nada a ver com o torneio de futebol de rendimento e, em momento
oportuno,  convidar  os  jovens a ingressar  em uma categoria  de  base e  se  tornar
atletas profissionais. Esse é o meu sonho de consumo, porque a escola tem grande
importância. E que se cumpra o que diz a Constituição! Gastar R$1.000.000.000,00
na construção de um estádio de futebol  não é investir  em educação,  em esporte
educacional.  De  forma  alguma sou  contra  a  Copa,  mas  quantas  praças  públicas
esportivas se construiriam com o que se gastou para construir estádios de futebol
neste país? Outra coisa muito relevante, bem lembrada pelo deputado João Leite, é:
como um clube de futebol que movimenta - não é faturamento, mas movimentação -
R$3.400.000.000,00 ao ano vai precisar de recurso público? Ele tem condição de ter
o  seu  próprio  estádio  e  seu centro  de  treinamento,  com o  próprio  bolso,  e  esse
recurso público poderia  ser  destinado à educação,  dentro  das  escolas.  Então,  se
tenho  alguma  contribuição  a  dar  aqui,  é  esta:  que  se  faça  o  investimento  em
educação, dentro das escolas, com educadores físicos, material e aparelhamento.
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Além  da  questão  da  educação,  do  desporto  educacional,  que  é  tratada  na
Constituição e na própria Lei  Pelé,  há também o que chamamos de desporto de
rendimento, que é tratado no art. 217 da Constituição da República e no art. 3º da Lei
Pelé.  O  desporto  de  rendimentos  tem  algumas  características  que  o  desporto
educacional não tem. Por exemplo, no desporto educacional, evita-se a seletividade -
não estou inventando; é a lei. Ora, em uma categoria de base de clube de futebol, a
marca é a seletividade. Testam-se 5 mil atletas em potencial ao ano e selecionam-se
300, 200, 150. Isso é seleção, seletividade. Não é desporto educacional; é desporto
de rendimento. Pela nossa legislação, o desporto de rendimento evidencia-se quando
a prática desportiva perde o caráter educacional e vira trabalho, ainda que em forma
de aprendizagem. Um adolescente inserido na categoria de clube de futebol é um
aprendiz de atleta profissional. O que ele realiza é trabalho. Dentro de um clube de
futebol, a diferença entre as atividades de um atleta de 14 ou 15 anos e as de um
profissional é mínima: ele treina todo dia, faz concentração, participa de torneios e
recebe cobranças, que, como foi dito aqui, às vezes são excessivas. Obviamente,
isso se enquadra como trabalho, e a nossa Constituição da República tem restrições
em relação ao trabalho da criança. O trabalho da criança é proibido. Então, a criança
de até 12 anos de idade tem de praticar esporte com caráter educacional, porque não
se permite o trabalho de criança. O trabalho é permitido a partir dos 16 anos de idade,
salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos de idade, que, aliás, é a idade
que  está  na  Lei  Pelé.  Então,  segundo  a  nossa  legislação,  com  respaldo  na
Constituição da República, não há impedimento de que ele seja um atleta aprendiz
em um clube de futebol, mas ele tem de ter seus direitos respeitados.

Eu ouvi, aqui, de clubes do interior, de treinador de futebol que tem experiência em
treinar clubes de interior que em alguns clubes, na categoria de base, nem a carteira
de trabalho do educador físico, dos profissionais é observada. Um clube desse será
que vai observar os direitos que são assegurados à criança e ao adolescente? Ele
tem de dar saúde, tem de matricular, acompanhar o desempenho, tem de resguardar
a convivência familiar.

Aliás,  falou-se  em  psicologia  do  esporte.  Eu  já  ouvi  palestras  de  pessoal
especializado em psicologia do esporte. Se você quer matar um atleta, um potencial
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que pode ser um futuro Neymar, tire-o do seio da família e o coloque para praticar
num centro de treinamento longe de casa. Ele ficará triste, não conseguirá produzir,
não conseguirá chegar ao ápice do potencial que conseguiria se tivesse o apoio da
família, o apoio do meio social onde ele vivia. Infelizmente, no mundo do futebol, o
que a gente observa é que grande parte dos atletas que estão em formação do clube
não residem na cidade onde treinam. Esse índice é alto: 95% são de fora, 85% são
de fora  e  perdem, por  completo,  o  contato  com as famílias.  Eu  imagino  quantos
atletas  nós  não  perdemos  em  virtude  dessa  busca  cada  vez  mais  precoce  de
carimbar o atleta: “Esse é meu”. Por que essa busca de carimbar o atleta “Esse é
meu”?  Porque  amanhã,  se esse atleta  se  tornar  um Neymar,  a  cláusula  será de
solidariedade.  Cada  vez  que  esse  jogador  for  negociado,  o  clube  que  o  formou
ganhará o percentual da negociação. Por exemplo, o Santos vai lucrar com o Neymar
a cada vez que o Neymar for negociado, porque ele foi um atleta formado na base do
Santos. E aí é que está o problema, porque a formação de atleta no futebol passou a
ser vista como um negócio, um negócio lucrativo. Coisificou a pessoa, materializou.
Ali  não está um ser humano, está alguém em quem eu quero investir,  que quero
vender e com quem quero ganhar dinheiro. E muita gente inescrupulosa está tratando
um  ser  humano  em  formação,  condição  peculiar  do  adolescente,  como  se  coisa
fosse. Isso tem de ser combatido.

Falou-se muito em ética do futebol. Que ética é essa? Isso tem de ser combatido. A
imprensa vê isso. Tem de denunciar. Algo tem de ser feito. Nós não podemos tratar
criança e adolescente como coisa. A Lei Pelé alterou recentemente isso; não permite
a comercialização de atletas menores, mas até há pouco tempo permitia a expressão
“Eu vou vender um menino”, era comum no meio. “Não, estou com esse menino aqui,
mas vou vender ele para tal clube, vou pegar um dinheiro, vou investir. Vou arrumar
um  outro”.  Não  pode.  Nós estamos  tratando de  criança e  adolescente,  para  sua
informação, e não de objeto, uma coisa em cima da qual lucrar.

Concluindo minha manifestação, porque o tempo está se esgotando. Eu gostaria de
ratificar  o  que  disse  o  deputado  João  Leite.  É  perfeito,  investimento  de  dinheiro
público é dinheiro do povo. Esta Casa aprova orçamento. É o dinheiro do povo que
tem de ser direcionado e tem de ser direcionado para a educação. Excepcionalmente,



662
____________________________________________________________________________

Copa  do  Mundo,  tudo  bem;  que  se  invista  em  desporto  de  rendimento.
Excepcionalmente,  quer-se  fomentar  um  tipo  de  desporto,  como  vamos  ter  uma
olimpíada aí, que se invista em desporto de rendimento; mas a prioridade, o grosso
do dinheiro tem de ir para as escolas. Concordo plenamente com V. Exa. Fazendo
isso, nós vamos estar contribuindo, sim, para a melhoria do futebol brasileiro. Não
tenha a menor dúvida. Obrigado pela atenção.

O presidente - Muito obrigado, Dr. Genderson. Em alguns lugares já está pronto,
viu, Dr. Genderson. Eu, especialmente, gosto de uma região onde há uma grande
comunidade, da Barragem Santa Lúcia. Lá existem dois campos de futebol, e próximo
dali está a Escola Dona Augusta Nogueira. Meu sonho é que a escola se aproxime
dos campos de futebol. Lá existem dois times, então, aproveitamos os professores de
educação física para trabalhar  aquelas  crianças que estão ali  no campo.  Sempre
quando eu passo ali, eles estão lá o tempo todo. Mas vejo muitas vezes o abandono
total. São dois espaços públicos muito próximos. São duas escolas. Aquela escola
pública  pode  se  tornar  uma escola  prazerosa,  atrativa  se  a  gente  juntar  os  dois
espaços.  Aqueles  meninos  que  estão  em  formação  e  os  técnicos  podem  ser
trabalhados  pelo  professor  de  educação  física,  e  as  universidades  podem  se
aproximar também.

Em muitos lugares esse arranjo está pronto. Falta juntar essas duas pontas para
que tenhamos um ambiente melhor.  O recurso público tem que ser investido. Não
acredito que a base do futebol brasileiro esteja nos times profissionais; a base está no
futebol  amador.  Comecei  num time de 1926,  numa vila  em Belo  Horizonte,  e ele
continua até hoje. O Heleno, que está ali, começou num time de 1930, o Suzana -
comecei no Alvorada. São estruturas que permanecem e que precisamos modernizar.
Como? Aproximando a escola, a universidade, porque os professores é que formarão
os atletas e os técnicos. Com a palavra, o Sr. Heraldo Panhoca.

Palavras do Sr. Heraldo Panhoca
Caro deputado, acho que a melhor apresentação que poderíamos ter é o  mens

legis.  Estamos na Casa das leis,  e,  sucedendo ao Ministério Público, não poderia
deixar  de  falar  de  legislação  também.  Como  meus  próprios  colegas  e  amigos
disseram, fui  citado a manhã inteira, em todos os depoimentos, mas com imensa
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felicidade, porque 85% desse texto nasceu de uma comissão da qual tive o prazer de
fazer parte no Ministério, presidida pelo Pelé, na oportunidade. Então é com muito
orgulho que venho a Minas, terra do Pelé, para falar de um trabalho que fizemos a 10,
12 mãos. Parabenizo-o. Realmente o senhor nos deu uma aula sobre formação de
atleta. Farei uma pequena complementação, porque realmente entendi que o senhor
explicou muito bem o trabalho feito lá em 1997, pelo art. 29 da Lei Pelé, o direito do
clube formar, como o direito do cidadão de ser formado. Parabenizo-o, porque é esse
o entendimento que gostaríamos que todos aqui tivessem.

Entretanto trarei algumas peculiaridades, porque estamos discutindo futebol, como
bem disse o senhor. Por que apanhamos de 7x1 vamos renovar? Só que teremos
uma olimpíada daqui a dois anos, que também é desporto com “d”, e não esporte,
que é modalidade. Meu jovem, na imprensa, vocês ensinaram mal, o nosso povo está
escrevendo  “esporte”  nos  jornais.  Somos  lusófonos,  e  é  desporto  com  “d”.  E  o
desporto  pode  ter,  na  olimpíada,  o  mesmo  resultado  de  7x1,  porque  estamos
preocupados com o futebol. E a Lei Pelé se refere a normas gerais do desporto, para
todos, para todas as práticas.  Dentro de todas as práticas há essa diferenciação,
porque é rendimento.

Terei que ser repetitivo em algumas coisas,  porque fizemos uma compilação de
palestras muito próximas, e fico feliz por isso. Tentarei complementar o que o senhor
disse; e aquilo que eu não disser, o senhor já disse. Então conseguiremos trazer a
este  Plenário  a  grande  preocupação,  que  é  o  nascedouro.  O  nascedouro  vem
exatamente  do  desporto  educacional,  em  que  ele  não  é  atleta.  O  Brasil  teve  a
petulância  de  dizer  ao  mundo,  em  1997:  “Atleta  nasce  aos  14  anos  -  atleta  de
desporto de rendimento; antes ele é educando em iniciação desportiva e não pode
ser submetido à hipercompetitividade”.

Isso chocou o mundo num primeiro momento. Na sequência, vimos que o mundo
adota 14 anos no vôlei e no basquete e 15 anos no atletismo. A Fifa ainda fica com 12
anos para os países subdesenvolvidos. Na Europa, realmente são 18 anos. Tínhamos
um problema. Todas as vezes que levávamos para a comunidade brasileira a idade
de 14 anos para o início da  atividade de atleta,  recebíamos...  Só que as nossas
campeãs  mundiais  de  ginástica,  seja  olímpica  ou  rítmica,  têm 11 e  12  anos.  No
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entanto o tempo veio, coroou e deu a grande Medalha de Ouro à Lei Pelé. Em Beijing
2008, a ginástica eleva a idade da ginasta para as olimpíadas em 16 anos, porque
abaixo de 14 anos não é prática esportiva, mas mutilação precoce da nossa criança.
Felizmente,  embora  só  em  2006  e  2007...  Talvez  o  senhor  não  saiba,  mas  tive
oportunidade de participar do ministério em São Paulo, levando o exemplo do Audax,
que era um clube essencialmente formador de atleta, onde 95% das normas foram
cumpridas e as 5% restantes foram acrescentadas por pedido, o que norteou,  de
certa forma,  a cartilha apresentada pelo ministério.  Houve um trabalho grande do
Audax, um projeto do Abílio Diniz que, infelizmente, acabou porque o grupo Pão de
Açúcar foi vendido. No Brasil, tem muito disso, os bons exemplos, às vezes, nessas
mudanças.

O Ministério Público veio ao encontro da proteção da nossa criança. O Conselho
Regional de Educação fez o que o Conselho Federal de Educação Física não fez,
porque vimos aqui a solicitação do Ministério Público. Hoje o profissional de educação
física, na faculdade, tem duas formas de se formar: três anos ou quatro anos. Para se
formar em três anos, não pode dar prática desportiva, ou seja, é impedido pelo seu
diploma. Aí, pergunto: como farei desporto educacional se o professor de educação
física não está legitimado para prestar atenção a essa criança? Precisamos pensar
de forma diferente.

Fiquei feliz, doutor. Desculpem-me, mas foi a grande notícia boa do dia, porque foi o
primeiro que aqui passou e leu a Lei Pelé na íntegra. Ela tem 16 anos. Para discutir
uma legislação,  é  preciso  conhecê-la  toda,  além  de conhecer  o desporto.  O que
passou o Ruy, a Margarida e o João, não importa a modalidade... Outro dia, dentro de
formação,  tivemos...  Vou  mostrar  o  efeito  nefasto  do  art.  94.  O  senhor  já  está
autorizado a fazer uma ação civil pública contra o governo federal para revogar esse
artigo por meio de qualquer medida. O art. 94 diz exatamente o que ouvimos aqui, do
meu amigo dos árbitros. Ele disse que o árbitro não tem o seguro para entrar em
campo que o torcedor tem. Vou desfazer uma afirmação. O art. 94, editado em 2011,
excluiu o seguro de  acidentes e a  obrigatoriedade de dar  escolarização ao atleta
maior de 14 anos praticante de todas as demais modalidades, exceto o futebol. Nada
mais odioso. Está aí, senhores. Procurem a Lei Pelé e vejam o que diz o seu art. 94.
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De 1997 para cá - aliás, a lei foi aprovada em 1998 -, viemos criando mecanismos e
melhorando.  Em  2003,  o  art.  29,  por  meio  do  ministro  Agnelo,  teve  uma grande
melhoria. Sentíamos já, nos cinco primeiros anos, que precisava melhorar. Tivemos
agora,  em 2011,  a grande perda.  O Ministério  Público e o Ministério  do Trabalho
precisam agir.

Não podemos permitir  que tenhamos um artigo tão violador de direito quando a
Constituição diz que todos são iguais perante a lei. Estamos vendo que a lei acabou
se transformando só para o futebol. Ela não nasceu assim; ela foi, ao longo do tempo,
nas suas quatro alterações, chegando ao ponto de tornar opcional na relação clube-
atleta ter um seguro contra acidente, um plano de assistência médica. Se o senhor
não leu, eu posso ler aqui para o senhor. Essa situação tivemos há um ano e meio.
Laís Souza, atleta da ginástica, que acabou indo para os desportos no gelo, sofreu
uma lesão muito grande em um treinamento. Como ela estava albergada pelo art. 94,
porque ela não praticava futebol, não tinha nenhuma garantia de seguridade social
apesar de ter  mais de 15 anos de atividade desportiva e vinte e poucos anos de
idade.  A presidente Dilma, cantada em prosa e  verso pelo  Ruy,  que vai  fazer  as
grandes  mudanças,  edita  uma  medida  provisória,  dando  a  ela  10  salários  de
referência  como  aposentadoria  por  invalidez.  Não  teria  sido  mais  fácil  ela  ter
revogado o art. 94, porque aí seria para todos? Ou vamos precisar, todos os dias que
houver um atleta lesionado, ligar para o Palácio e pedir uma medida provisória? É tão
simples: basta a revogação de um artigo.

Deputado, não sei quantos daqui da Assembleia Legislativa foram para a Câmara
Federal.  Reúna os seus colegas e peça que reivindiquem a revogação do art. 94.
Assim já melhora muito e ainda talvez ainda dê tempo de salvar uma medalha na
Olimpíada de 2016. O que tenho absoluta certeza é que o nosso fracasso será tal
qual os 10 a 1.

Por falar em 10 a 1, vou pegar o gancho do nosso Ministério Público. Ouvimos aqui
futebol, futebol, futebol, dentro de uma lei de norma geral do desporto. E a lei divide,
pela  própria  Constituição,  em  duas  situações.  É obrigação do  Estado.  Passamos
cento e tantos anos sem o desporto ser citado na Constituição Federal. No Brasil, o
desporto sempre foi, como disse o representante dos árbitros, uma imposição estatal,
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e nós a obedecíamos. Vinham RDIs dos CNDs e tudo o mais, e éramos obrigados a
assumir. Um dia, a Constituição veio e nos deu o direito: a prática desportiva é um
direito de todos, e uma obrigação do Estado o seu fomento. Criou-se uma relação: o
Estado é obrigado a nos dar o fomento. Depois veio a lei ordinária - a Lei Pelé é a
explosão do que está na Constituição -, seguiu tudo isso e veio trazendo os nossos
direitos, que ela dividiu em dois,  porque a própria Constituição já assim obrigava:
tratamento diferenciado ao atleta profissional e ao atleta não profissional. Ela trata do
desporto profissional, porque não existe modalidade amadora, não existe modalidade.
Então não tem futebol profissional, não tem futebol amador, não tem basquetebol ou
voleibol amador. A modalidade é única, ela traz a sua internacionalidade pela regra.
Nós, agentes do Estado, ou o nosso Congresso ou a nossa presidente, com medida
provisória, não podemos alterar a regra de prática. Sabemos disso. Mas é a única
imposição internacional que nos é colocada. Quanto ao resto, toda regência é feita
pela Constituição, que diz que é obrigação do Estado e um direito meu. Então devo
pleiteá-lo.

Temos R$400.000.000,00 por ano de lei de incentivo dentro dessa renúncia. Já foi
feita.

Se o governo tem a obrigação de fomentar e é incapaz de chegar a todos, porque a
prática desportiva não é atividade governamental, ele chamou a sociedade e delegou:
“Vocês  estão  autorizados  a  levar  o  meu  fomento  àquele  atleta,  àquela  entidade,
porque, sozinho, não consigo”. Chamou a sociedade civil, que, no momento maior,
mostrou que tinha 6 bilhões de dívidas de impostos federais.  Então, tínhamos um
governo incompetente,  pela falta de capilaridade, e um usuário incompetente pela
irresponsabilidade  da  possibilidade  de  receber  o  recurso.  Mas,  ainda  assim,  a
Constituição reservou a esse grupo o direito à liberdade. Não preciso de dinheiro
estatal para tocar a minha. Então, é onde há a separação.

Recentemente,  saiu  o art.  18,  “a”,  de infeliz  ideia,  segundo o qual  quem quiser
dinheiro do governo tem de se submeter a uma série de situações, e quem não quiser
está  livre.  Estamos discutindo futebol,  que não quer  o governo com ele.  Ele  tem
capacitação própria, é independente, tem prerrogativa constitucional e não depende
de ninguém. Estamos tentando incutir no dirigente do futebol algo que nunca vamos
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conseguir, porque o futebol é livre. A constituição dele lhe dá autonomia quanto à sua
organização e ao seu funcionamento. Isso quer dizer que não há dependência, e o
governo não pode intervir porque é uma norma constitucional.

No outro caso, tomemos como exemplo os clubes ou entidades que dependem do
Estado. Aí, há normas bem rígidas, porque não há a unicidade do entendimento. Com
isso,  quero  concluir  que  temos  o  INSS,  órgão  que  arrecada  a  contribuição
previdenciária  tanto do empregador  quanto do empregado. Ao citar  o INSS, estou
citando o desporto de rendimento à atividade profissional. O futebol tem uma regra
clara de INSS, que arrecada 5% de toda a receita bruta do clube, e o seu empregado,
atleta do futebol, de 8% a 11%, de acordo com a tabelinha na sua escala, limitado a
um teto de 10 salários diferentes.

Num determinado momento, a lei também trouxe, nessa liberdade, no art. 87, que o
atleta  pode explorar  sua imagem através de uma atividade comercial  ou  de  uma
relação civil.  Novamente, a decisão do Estado contrariou essa lei  que ele mesmo
sancionou. Ao sancionar a lei, ele disse que todos os artigos eram válidos, porque o
presidente da República tem o direito de vetar aquilo ou, por mecanismos próprios,
buscar  a  inconstitucionalidade  dela.  Se  ela  não  for  declarada  inconstitucional,  o
presidente sancionará que a norma é válida.

Então, o INSS tributa o atleta em 8% a 11%, e o clube em 5% sobre suas receitas.
Consequentemente,  está  desatrelado  da  folha  de  pagamento.  Quando  faço
R$20.000,00  de  salários  e  R$1.800.000,00  de  imagem,  a  Previdência,  a  Receita
Federal ou o Poder Judiciário do trabalho diz que é fraude ao contrato de trabalho.
Não posso admitir que seja fraude quando fiz rigorosamente o que está na lei, sem a
presença da vítima. Não fraudei ninguém.

Eu, clube, contribuí com 5% de todas as minhas receitas para o INSS na forma da
lei, e o atleta contribuiu sobre R$4.700,00 hipotéticos hoje. Atingiu o seu teto. Por que
é fraude se eu alcancei o teto daquilo que a lei me impõe? Onde está o elemento
fraudado, onde está a vítima da fraude, qual foi o segmento que violei?

Mas temos hoje aqueles 2 ou 3 bilhões, sendo que 45% são infrações fiscais dessa
fórmula, que também bastava uma linha. Hoje estamos no Senado discutindo se a
presidente Dilma vai  dar  um jeito  de minimizar,  dividir,  perdoar  isso. Não precisa,
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basta tirar a dívida que não é líquida e certa. É só cumprir a lei e reduziríamos isso
violentamente.  Porque fiz  com o amparo da lei,  e  ao fazer com o amparo da lei,
alguém presumiu ser fraude sem mostrar o dano causado. O único terceiro nessa
relação é o INSS, porque todos os outros valores envolvidos na relação, segundo o
art. 26 da Lei Pelé, ou o art. 444 da CLT, é uma relação de vontade manifestada pelas
duas partes. Portanto, se livremente pactuei com o meu empregador ou com meu
empregado, é absolutamente lícito e cristalino que aquele contrato é válido. Mas o
Estado, que tem obrigação de fomentar, não consegue unificar a própria lei, e acaba
gerando esse tipo de situação.

Hoje, o Poder Judiciário já discute isso. Já tivemos a primeira grande manifestação
em 2006 e até um processo de Belo Horizonte, quando o ministro Levenhagen, que
hoje preside  o TST, separou salário,  imagem e arena.  Recentemente,  no  final  de
2012,  o  ministro  Caputo  Bastos  pelo  menos  no  TST participou:  “Não  é  fraude  o
contrato de trabalho, a bipartição, desde que respeitados os limites de contribuição”.

Só que hoje temos na Justiça Federal centenas de processos contra os clubes de
futebol,  e  também  outros  tantos  contra  os  clubes  que  praticam  as  demais
modalidades, e que o art. 94 diz que não é uma atividade profissional, mas que estão
sendo penalizados por fraude ou contrato de trabalho porque cumpriram o art. 94. A
reformulação começa pura e simplesmente pelo cumprimento da lei que aí está. A lei
é de  1997,  sancionada em 1998.  Bastam a  leitura e  a  vontade política  de fazer.
Depois de colocada em prática, ver onde erramos e consertar. Muito obrigado.

Esclarecimentos sobre os Debates
O presidente - Neste instante, daremos início aos debates. Solicitamos àqueles que

fizerem  uso  do  microfone  que  se  identifiquem,  sejam  objetivos  e  sucintos,
dispensadas as saudações pessoais. Cada participante disporá de até 3 minutos para
fazer sua intervenção. Lembramos que a leitura e a apresentação oral de perguntas
serão feitas de acordo com o volume de sugestões recebidas.

Informamos  ainda  que  a  publicação  das  atas  deste  ciclo  de  debates  estará
disponível  na  versão  eletrônica  do  Diário  do  Legislativo na  edição  do  dia  6  de
dezembro  e  poderá  ser  acessada  pelo  portal  da  Assembleia  Legislativa:
www.almg.gov.br.  Portanto,  a  ata  deste  ciclo  de  debates  estará,  no  dia  6  de
dezembro, no site da Assembleia Legislativa.
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Debates
O presidente - Temos um encaminhamento de Guillermo Izidoro, da Universidade

Nacional de Córdoba. Ele solicita que lhe sejam enviadas por e-mail as falas do Prof.
João Paulo Medina e do Sr. Ocimar Bolicenho. Novamente quero informar a todos
que no dia 6 de dezembro, no  site da Assembleia Legislativa, estarão disponíveis
todas  as  palestras.  Basta  entrar  no  site almg.gov.br  e  clicar  no  evento,  que  as
palestras estarão disponíveis no hotsite.

Pela TV Assembleia, o Breno Nunes manda uma mensagem para todos, dizendo
que existem várias modalidades dentro do futebol, como o futsal e o futebol 7 soçaite.
Apesar da menor repercussão na mídia, até do amadorismo de muitos clubes, essas
modalidades hoje somam esforços pela melhoria do futebol profissional de campo,
como um todo, ou acabam sendo refúgio para atletas, que deixam a carreira principal
e se aventuram nessas oportunidades. Obrigado, Breno Nunes, pela participação.

Solicito agora aos que farão pergunta oral que se aproximem dos microfones. É
importante  dizer  que  vamos  fazer  as  perguntas  e  depois,  em  bloco,  nossos
expositores as responderão.  Rogério de Jesus, do Santa Cruz Futebol  Clube,  por
favor, vá ao microfone. Depois, estarão com a palavra o Denarte D'Ávila; o Guilherme
Isidoro, da Universidade Nacional  de Córdoba; e o Antônio Augusto, da Escolinha
Bom de Bola, Bom na Escola, de Augusto de Lima. O Robson Faria, do Vale do Rio
Doce, fará uma pergunta ao Prof. Medina. O Alessandro Francisco Duarte, do Santa
Cruz Futebol Clube; o Denarte D'Ávila,  de Montes Claros; o Alessandro Francisco
Duarte e o Franz Wendell Silva farão perguntas também. O primeiro a falar será o
Rogério de Jesus, do Santa Cruz Futebol Clube, que está com tudo. Ele venceu o
Campeonato Mineiro de  Futebol  Feminino.  Não é mesmo, Rogério? Parabéns ao
Santa Cruz.

O Sr. Rogério de Jesus - Boa tarde a todos. Neste ciclo de debates, falou-se muito
em mudanças. O Ruy trouxe algo muito importante. Falou que, no momento em que
se sentiu muito para baixo, o pai dele foi quem o sustentou.

Venho participando de alguns ciclos de debates. Trabalho com psicologia e percebi
que os clubes, até mesmo os grandes, não mantêm psicólogos no seu quadro de
efetivos, ou seja, chama-se um psicólogo apenas no momento de crise, quando, por
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exemplo, alguém diz: preciso apagar esse fogo. Aí o psicólogo é chamado. Na hora
em  que a  crise  passa,  dizem:  “Tchau,  psicólogo,  obrigado por  seu trabalho”.  Até
mesmo há relatos de um grande clube de Minas Gerais que chamou um cara do
Bope,  do Rio de Janeiro,  para a palestra de motivação.  Outras coisas desse tipo
acontecem dentro do clube, sendo que o psicólogo é formado e tem a garantia de
fazer um trabalho de motivação, concentração e atenção.

Fica esta pergunta, principalmente, para o Paulo, da Federação: Percebe-se que o
psicólogo,  o  assistente  social,  o  educador  e  as  pessoas  que  fazem  o
acompanhamento  na  base são chamados nesses momentos.  O que a Federação
pretende fazer  para manter  ou fiscalizar  o profissional  dentro dessas instituições?
Quando a federação se depara com o Ministério Público do Trabalho, apresentam-se
alguns documentos que confirmam a existência deles  e o acompanhamento feito,
mas, na hora de verificar a resistência do profissional e de acompanhar, efetivamente,
as crianças em processo de aprendizado e de qualificação na área do esporte, não se
vê  a  presença  deles.  O  que  a  federação  pretende  fazer  para  acompanhar  esse
profissional, acompanhar essas crianças dentro desse processo?

O presidente - Obrigado, Rogério. Com a palavra, o Denarte D'Ávila, da AABB de
Montes Claros, ex-jogador de futebol do glorioso Ateneu, de Montes Claros.

O Sr. Denarte D'Ávila - A primeira pergunta é para o deputado João Leite: após o
debate, qual é o segundo passo a ser tomado? Isso é muito importante.

Minha segunda pergunta é para o Dr. Genderson Silveira. A sua palestra e a do
Heraldo Panhoca foram um show, e meu questionamento foi atropelado. Parece que
uma carreta passou em cima de mim. Vocês foram muito oportunos. Já vim com essa
pergunta formulada, e me fizeram muitas perguntas.

Só  vou  fazer  um  pequeno  questionamento.  Realidade  e  teoria  andam  muito
distantes  no  Brasil,  principalmente  para  crianças que têm  talento apurado para  o
futebol e moram em área de risco; elas não têm chance na vida. Com certeza, na
prática,  é isso que ocorre.  Porém, há clubes que têm estrutura. Por que não dar
oportunidade a essas crianças? Nessa área de risco elas não vão ter chance. Falo
isso,  porque  convivo  na  área  de  risco.  Temos  uma  comunidade  apoiada  pela
Fundação Banco do Brasil em Montes Claros onde 400 crianças que moram em área
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de risco têm uma oportunidade. Mas, infelizmente, são apenas 400 crianças em uma
cidade igual a Montes Claros, onde inúmeras não têm oportunidade. É evidente que
esse trabalho interrompe um pouco esse ciclo de risco de algumas crianças, porém
as políticas sociais do Brasil nunca chegam a essas áreas de risco. Falo de realidade
e prática.

Sei que fui atropelado pelo que falou o doutor. Foi fantástico. Tudo é pura realidade,
mas teoria e prática andam muito distantes.

O presidente  -  Obrigado,  Denarte.  Quero  registrar  a  presença de Paulo  Sérgio
Oliveira, o Robusto, da Federação de Handebol, ex-atleta da seleção de handebol.
Robusto, Canhão, Toco, Jamanta, olhem que medo. Prof. Medina, dá até medo de um
time desse. Com a palavra, Guilherme Isidoro, da Universidade de Córdoba.

O Sr. Guilherme Isidoro - Boa tarde. Primeiramente um abraço ao presidente da
Mesa, deputado João Leite, por meio de quem cumprimento os demais palestrantes.
Dirijo a minha pergunta ao Prof. Paulo Medina: “Professor, qual é a solução, na sua
opinião, para que a censura existente no Brasil seja extinta no cenário nacional?

O presidente - Repita, por favor, Guilherme.
O Sr. Guilherme Isidoro - Professor, qual sua opinião para conseguirmos a extinção

da censura aos atletas  quando expressam sua opinião e por  isso sofrem alguma
punição?

O presidente - Obrigado, Guilherme. No tempo oportuno, o professor responderá à
questão. Com a palavra, Antônio Augusto, da Escolinha Bom de Bola, Bom de Escola,
de Augusto de Lima.

O vereador Antônio Augusto - Mário Marra, prazer em conhecê-lo. Sou seu ouvinte
na CBN. O Ruy, o Tinga e os demais expositores foram excelentes. Quero mudar o
foco para a minha cidade, onde cuido do projeto Bom de Bola, Bom de Escola. São
mais  de  300  crianças  que  tenho  lá.  A  cidade  é  cortada  pelo  segundo  maior
entrocamento do Estado. Preocupei-me, porque as crianças ficavam jogando pedras
nas  carretas,  havia  muita  bagunça,  morreu  gente  lá  há  pouco  tempo.  Agora
conseguimos colocar radares lá. As crianças brincam e se divertem. Cuido de mais de
300  crianças,  com o apoio  do  Eli  Mendes,  ex-Cruzeiro,  que está comigo lá.  Vou
lembrar do Aílton, que está em Três Marias. O Euller deve conhecer o meu trabalho
em Augusto de Lima, pois está perto dele.
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Segundo  o  que  o  deputado  falou,  são  R$50.000.000,00,  na  prática,  para  os
municípios.  Vou  dar  uma  má  notícia:  nada  é  investido  em  nossos  trabalhos.  Lá
“banco” tudo. Tive a sorte de ser eleito vereador no ano passado, mas não ganhamos
nem uma bola de ninguém. A minha maior preocupação é cuidar das crianças. O
Ministério falou que podemos ser monitorados e receber muito apoio da sociedade,
mas a situação está muito difícil. Não basta olhar o profissional aqui. O que vamos ter
para nós, amadores e crianças que estão lá, com sete ou oito anos? Lá não estamos
tendo drogas,  briga  com polícia e conselho tutelar.  Esse também é o objetivo de
vocês.

Medina, você passou a preocupação da dívida dos clubes. É muito dinheiro. Estou
fazendo uma crítica: acho que vocês têm de pedir aos clubes de futebol brasileiro que
não paguem essas dívidas, pois o governo tem de ressarci-los; eles não vão quebrar,
e sim rachar. Está vergonhosa a dívida dos clubes. Isso tem de mudar para ontem.
Vocês são inteligentes e fortes para isso. Pelo que vejo, há de se ter uma discussão
muito séria sobre as leis legislativas e, quem sabe, se consiga perdoar a dívida dos
clubes profissionais, para que possam começar do zero. A dívida não vai parar por aí,
18% de aumento ninguém paga. Obrigado.

O presidente - Muito bem. Obrigado. Com a palavra, Robson Faria, do Vale do Rio
Doce.

O Sr. Robson Faria - É Valério Doce, lá de Itabira.
O presidente - Gente, escreveram aqui no papel Vale do Rio Doce. Nossa, vamos

homenagear o nosso Valério Doce direito, não é mesmo?
O Sr. Robson Faria - Sábado o clube completou 72 anos.
O presidente - Completou 72 anos o nosso Valério Doce, glória do futebol mineiro.

Robson, você tem a palavra. Obrigado pela sua presença.
O  Sr.  Robson  Faria  -  Obrigado.  Infelizmente  o  presidente  não  pode  continuar

conosco, porque hoje a delegação se reapresentou. Estamos disputando a segunda
divisão do Campeonato Mineiro e temos ainda mais três jogos pela frente.

Meu boa noite ao Exmo. deputado e a todos da Mesa. Gostaria de agradecer a
oportunidade de participar de um debate tão rico sobre todos os assuntos. Também
agradeço ao Ricardo, que nos citou aí na categoria de base, lembrando até que hoje
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temos lá uma escolinha com 200 crianças. Trata-se de uma escolinha mesmo, sem
procura de rendimento. Dela tiramos as equipes que disputaram a categoria de base.
Em sequência, já quero agradecer à Federação Mineira, na pessoa do Castellar e do
excelentíssimo que  está  na  Mesa e  nos  presenteou  este  ano com a  isenção  do
pagamento da taxa de federação e de arbitragem para os campeonatos de base das
categorias juvenil e infantil.

Gostaria de fazer a pergunta ao Prof. Medina: devido à nossa realidade financeira,
qual  é  a  possibilidade  que  ele  vê  de  trazermos  todas  essas  modernidades
tecnológicas,  todos  esses  avanços  dos  profissionais  para  clubes,  como  para  o
Valério, que está na segunda divisão? Temos um faturamento um pouco reduzido em
decorrência da história do clube e de tudo o que aconteceu. Quais possibilidades
você vê de fazermos esse trabalho e de que essa Universidade do Futebol consiga
nos beneficiar  para que possamos fazer o clube evoluir  não só financeiramente -
ressalto que graças a Deus estamos com todas as contas em dia, jogador recebendo
em dia, tudo beleza -, mas também para que ele seja novamente - como o Exmo.
Deputado ressaltou - um grande clube mineiro, que possa estar aí como o Tombense,
o Tupi, o Boa, o América, o Atlético e o Cruzeiro, disputando grandes campeonatos
brasileiros? Muito obrigado.

O presidente - Muito obrigado. O único problema do Valério é que onde a torcida
passa a mão tem pedra, tem minério.

Com a palavra, Alessandro Francisco Duarte, do Santa Cruz Futebol Clube, por
favor.

O Sr.  Alessandro  Francisco  Duarte  -  Bem,  tenho duas  perguntas  a  fazer.  Uma
direcionada ao Prof.  Ocimar:  professor,  na prática, quais  são as ações que estão
sendo  desenvolvidas  pela  Abex  em  relação  à  regulamentação  da  profissão  de
treinador de futebol no Brasil? A segunda pergunta é para o Prof. João Paulo Medina:
na sua opinião, professor,  o que é preciso para que a visão sistêmica do futebol
brasileiro seja democratizada na sua estrutura?

O presidente - Muito bem. Obrigado, Alessandro. Com a palavra, Franz Wendell
Silva, da Futgol Agenciamento Esportivo.

O Sr. Franz Wendell Silva - Boa noite a todos. É uma satisfação imensa participar
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com  vocês  deste  debate.  Minha  pergunta  é  diretamente  ao  Dr.  Genderson,  do
Ministério Público: qual é a visão do ministério em relação à capacitação de atletas
menores de 14 anos, uma vez que é notório que a capacitação de menores de 12, 13,
14 anos está sendo uma prática da seguinte forma: esses atletas estão ficando nos
clubes  que  não  têm  alto  rendimento,  sendo  monitorados  e,  automaticamente,  na
primeira oportunidade, quando fazem 13, 14 anos, eles são incluídos nos times de
alto  rendimento?  Como  saber  lidar  com  essa  dificuldade,  já  que  hoje  isso  está
acontecendo cada dia mais precocemente? Na Europa, a referência é 8, 9 anos. Acho
até que é uma falta de respeito às crianças, porque hoje em dia elas viram arrimo de
família. Os pais de um menino com 10, 12, 9 anos apoiam isso, pensando no futuro
que pode ser dado a eles. No entanto, atropelam-se várias coisas: família, escola, a
criança perde aquele tempo de brincar, de correr. Queria saber do ministério qual o
entendimento sobre isso.

O presidente - Obrigado, Franz. Temos ainda uma pergunta por escrito, que vou ler
e que está direcionada ao Paulo Medina, ao Ocimar e ao Fernando: “Vocês creem
que o único caminho seria uma alteração profunda na legislação desportiva? Creem
que ela é possível? Como?” A pergunta vem do Prof. Francisco Ferreira.

Passo inicialmente a palavra ao Prof. João Paulo Medina, para que ele responda às
perguntas que foram direcionadas a ele. São muitas, não é mesmo?

O Sr. João Paulo Medina - São muitas, mesmo; vou tentar sintetizar um pouquinho
tudo o que foi dito. Fico feliz pelo teor de todas as perguntas, coroando, vamos dizer
assim, esse dia extenso que tivemos. Infelizmente, a dinâmica não permite um debate
maior entre nós, mas as perguntas são bastante interessantes.

O Rogério falou sobre a psicologia do esporte. Acompanhei bem de perto o trabalho
dessa área. Tenho um relacionamento muito grande com a Dra. Regina Brandão, que
prestou assessoria ao Felipão, e não à seleção, não à CBF. Aos que não sabem, é
bom esclarecer que ela, em momento algum, foi contratada pela CBF para prestar os
serviços ao grupo de jogadores.

Vejo o grau da discussão e de paixão que a envolveu,  que,  por  razões óbvias,
suscita aqui a oportunidade de falar. Vejo que esse trabalho de psicologia do esporte
deveria ser estimulado pela própria CBF, principalmente para que ela fosse realizada
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com os jovens, nas categorias de base, no trabalho até com escolinhas. Se o estatuto
da CBF diz que é obrigação da confederação fomentar o futebol  brasileiro e não
apenas trabalhar com a seleção brasileira ou com as seleções, vejo que seria muito
pertinente  um  trabalho  permanente  de  assessoria,  de  consultoria  a  clubes,  a
escolinhas de futebol, para que se tivesse essa importante disciplina, importante área
do conhecimento humano não só para o futebol e para o esporte, mas para o ser
humano. Acho que seria um grande serviço que se prestaria. Não vejo dificuldade
alguma,  de  nada,  nem  de  investimento,  nem  em  relação  a  profissionais  que
pudessem  exercer  essa  função  permanentemente  junto  à  CBF,  por  exemplo;  e
poderia ser também junto às federações.

Paulo, acho que isso é uma iniciativa, já que vejo aqui em Minas um movimento
renovador. Vejo também essa preocupação em outras federações - acho que foi uma
coisa muito bem lembrada pelo Rogério, se não me engano.

Em relação à extinção da censura, existem coisas que infelizmente não resolvemos
apenas com a lei. Há aspectos que são da nossa cultura, da nossa sociedade, num
processo de democratização em que infelizmente ainda estamos engatinhando, de
respeito aos direitos humanos. São conquistas que não são, muitas vezes, garantidas
pela lei.  A lei,  como o Dr. Panhoca e outros especialistas não se cansam de nos
ensinar, às vezes já existe, mas muitas vezes ela é desconhecida e não é cumprida.
Há esses problemas.

A extinção da censura é uma conquista muito mais da sociedade como um todo, da
cultura e do investimento em educação. Eu que curto, nasci, vivi e vou morrer com o
futebol na minha vida, sonho com um plano nacional de desenvolvimento do futebol,
que abarque todas as questões que foram discutidas aqui e muitas outras. Isso tudo,
evidentemente,  dentro  de  um  guarda-chuva,  de  um  plano  nacional  de
desenvolvimento do esporte, que teria por cima outro guarda-chuva, o plano nacional
de desenvolvimento da educação. Assim, poderíamos ter esses elementos que foram
debatidos aqui contemplados e devidamente orientados.

Em  relação ao que  o  Antônio  Augusto  falou,  do  não pagamento  da  dívida  dos
clubes,  eu  discordo.  Acho  que  os  clubes  têm  de  pagar,  mesmo  que  seja  pela
irresponsabilidade dos seus dirigentes. Muitas vezes, é bem verdade, eles pagam a
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dívida que os antecedentes fizeram. Eles são obrigados a pagar o preço, mas não
vemos movimento no sentido de estancar essa sangria. Acho que os clubes devem
sim, pagar,  embora ache que o clube é a célula  mater do futebol.  Vejo que essa
dívida  tem de ser  equacionada,  parcelada,  mas,  ao  mesmo tempo,  o  bom senso
defende que os clubes arquem com as devidas responsabilidades, para que essas
coisas que têm acontecido ao longo dos anos não se repitam. Essa é, sinteticamente,
a opinião que tenho a respeito.

Em relação à visão sistêmica, falada pelo Alessandro, é uma constante. Temos de
entender  que  precisamos  nos  atualizar,  estudar,  tentar  entender  o  fenômeno,  a
complexidade que é não somente o futebol, mas a vida. Essa é uma tarefa constante.
Todos  nós  temos  de  estudar,  buscar  entender  a  complexidade  do  ser  humano.
Precisamos entender que trabalhar no futebol não é apenas estudar os fundamentos,
o gesto técnico, a preparação física e o esquema tático. Quem lida com o futebol lida,
sobretudo, com atletas, com seres humanos. Entender o ser humano é realmente
complexo e exige uma abordagem cada vez melhor, calcada em valores.

Finalizando minha intervenção, acrescento que sou daqueles que não defendem o
pensamento de que o esporte é sempre saúde, educação e cultura. Acho que pode
ser tudo ao contrário, dependendo de como a gente agir. Muitas vezes, a gente ouve
dos professores de educação física que basta praticar esporte que tudo de bom virá:
a saúde, a cultura, a educação. Isso não é verdade; o esporte está cheio de drogas e
de violência. Essa visão simplista é um dos problemas que nos levam a não investir
na capacitação, na formação dos profissionais e nos agentes que estão trabalhando
com crianças e adolescentes.

Vejo a visão sistêmica como uma conquista, a quebra do paradigma de uma visão
fragmentada,  em que a gente pensa resolver  as coisas a partir  do  conhecimento
específico que temos. Todos nós temos a obrigação de ter essa visão sistêmica, do
conjunto, para que, juntos, possamos encontrar novos rumos para o futebol, para o
esporte e para a sociedade como um todo.

O  presidente  -  Agradecemos  muito  ao  Prof.  João  Paulo  Medina  pela  sua
participação.  Com  a  palavra  o  Dr.  Paulo  Bracks,  diretor  executivo  da  Federação
Mineira de Futebol, advogado, especialista em direito desportivo.
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O Sr. Paulo Bracks - Obrigado, deputado. Em relação à pergunta que me foi dirigida
sobre a psicologia, deixo meu contato para quem quiser conversar posteriormente.

Não há uma exigência legal desse profissional no futebol. Na federação mineira, um
dos pilares  da arbitragem é a psicologia;  mas, nos clubes a prerrogativa é deles.
Vamos conversar sim; se houver algum projeto, alguma perspectiva, passem para a
gente. Deixo o meu contato, poderemos conversar a respeito.

Especificamente sobre fiscalização, base, passo a bola ao Dr. Genderson, porque o
Ministério Público faz isso muito bem, trabalhando a questão do menor, da pressão
que ele sofre, do dia a dia, do resultado. O menor não tem a capacidade para isso,
em  função da idade,  apesar  da  profissão que  vai  acabar  exercendo.  Prefiro  que
conversemos depois. Pode me apresentar alguma coisa concreta que você pensa
que deveria acontecer e podemos tratar disso na federação. Obrigado, João Leite.

O presidente - Obrigado, Dr. Paulo Bracks. Com a palavra, o Sr. Ocimar Bolicenho,
Presidente da Associação Brasileira de Executivos de Futebol - Abex.

O Sr. Ocimar Bolicenho - Respondendo ao Alessandro, que, se não me engano,
perguntou sobre a regulamentação do treinador de futebol, muito embora a Abex não
trate do treinador, estamos trabalhando com a Federação Brasileira de Treinadores
de Futebol. Já foram feitas duas reuniões, em que foram concatenadas as principais
ambições das categorias; e aí se encontra o treinador de futebol. Todas as gestões
estão sendo feitas por meio do Ministério do Esporte, por intermédio do secretário de
Futebol, que é o Toninho. Isso já tem sido feito. Já está encaminhado um protocolo
inicial dessa situação. Esperamos que, para o ano de 2015, ambas as profissões já
estejam regulamentadas, tanto a do treinador de futebol quanto a do executivo, a do
gerente de futebol do profissional,  a do gerente de futebol de base e a do antigo
supervisor, que chamamos de coordenador operacional.

Respondendo ao Francisco Ferreira, acho que infelizmente só a legislação não é
suficiente para mudar esse quadro. Para mudar isso, acredito que seja necessária
uma operação conjunta de toda a sociedade,  envolvendo a mídia,  os agentes do
esporte, por meio de suas entidades de classe, os torcedores e os dirigentes que
estejam atualizados e dispostos a acatar a modernidade. Apenas com esse conjunto
de coisas é que vamos chegar ao nosso objetivo final.



678
____________________________________________________________________________

O presidente - Muito obrigado. Com a palavra, o Sr. Ruy Bueno, jogador de futebol
profissional e membro do Bom Senso Futebol Clube,  para as suas considerações
finais.

O Sr. Ruy Bueno - Mais uma vez, agradeço ao deputado João Leite.
Ao final das minhas manifestações, agradeci ao meu pai. Poucos sabem, mas ali

sentado  está  o  meu  advogado,  Dr.  Antônio  Sérgio  Figueiredo.  É  um  dos  meus
conselheiros e está, todos os dias, abençoando-me e guiando-me nesses processos
contra as más administrações e os maus pagadores dos clubes.

Espero que não só a Assembleia Legislativa,  mas também a federação mineira,
com o novo comando, realmente consiga colocar o nosso Estado em mais evidência
do que se encontra no momento. Hoje temos os grandes clubes, Atlético e Cruzeiro
na primeira divisão; na segunda, o América e o Boa Esporte, que vêm fazendo um
bom trabalho há muito tempo; na Série C, tivemos o Tupi, de Juiz de Fora, que esteve
em vias de fato para alcançar a Série B; e, finalmente, a Tombense, ao lado da qual
lutei diretamente no Brasileiro da Série D. Esperamos servir de exemplo para todas
as regiões do futebol  e,  quem sabe, para a nossa entidade máxima, fazendo um
futebol transparente e, dessa forma, reerguer o nosso patrimônio nacional. Obrigado
a todos e boa noite.

O  presidente  -  Obrigado,  Ruy.  Com  a  palavra,  o  Sr.  Mário  Marra,  jornalista  e
comentarista de futebol da Rádio CBN de São Paulo.

O Sr. Mário Marra - Tenho uma pergunta do Lucas Barbosa: “Você, como mineiro e
jornalista  que  trabalha  em  São  Paulo,  não  vê  certa  resistência  dos  jornalistas
paulistas ao domínio do futebol mineiro no Brasil?”.

Vejo  e  acho ótimo.  A pior  coisa  que existe  é  quando  dizem  que o  seu time é
simpático. Se ele é simpático, não faz mal a ninguém. Acho muito legal.

Fico orgulhoso quando percebo que as pessoas da redação da rádio conversam
comigo, questionando um dos nossos jogadores: “Quem é esse cara? Como pode um
menino fazer aquele gol?”. Calma; vai lá, estuda, entra no site, dá uma pesquisada.
Abro um parêntese para dizer que é um prazer ver ali atrás o meu grande professor,
Marcos Barreto.

Então, acho bem normal. Mas há um detalhe: é realidade que quem está na capital
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não  olha  para  o  interior,  e  quem  está  no  interior  quase  sempre  olha  para  sua
microrregião. A rádio, especialmente, é local. Em uma rádio qualquer de Andradas,
não posso falar por meia hora do Flamengo ou do Corinthians; tenho de falar do Rio
Branco - que não está mais em atividade - e da Caldense, porque o meu público é
aquele. Ou seja, é questão também de se situar onde você está.

Passando às considerações finais, agradeço muito ao deputado João Leite e aos
demais presentes, deixando o recado de que o exercício da nossa função deve ser
questionado todos os dias. Onde a gente está e qual o caminho estamos pegando
são questionamentos que temos de nos fazer todos os dias. Obrigado.

O presidente - Obrigado, Mário. Com a palavra, o Dr. Genderson Lisboa Silveira,
procurador do Trabalho em Minas Gerais.

O procurador Genderson Lisboa Silveira - Sobre a questão do psicólogo, levantada
pelo Rogério, a Lei Pelé é clara: as entidades formadoras são obrigadas a prestar
assistência médica, psicológica e odontológica aos atletas em formação. Então, há,
sim, necessidade de se ter um psicólogo cuidando deles diretamente. Mas é bom
abrir  uma brecha nessa pergunta para dizer  que trabalhar com categoria de base
formadora  de  atleta  de  rendimento  não  é  barato.  É  preciso  ter  estrutura  de
treinamento;  profissionais  especializados,  como  médico,  fisiologista,  psicólogo  e
pedagogo; prestar atendimento odontológico, etc. Ou seja, é preciso dar uma atenção
muito  grande  a  esses  jovens  que  estão  em  formação,  diferentemente  do  que
acontece com o atleta profissional, que já é maior de idade e já consegue se defender
sozinho. Por estar em formação, o jovem ou, em especial, o adolescente às vezes
não consegue se defender de uma agressão que venha a sofrer. Daí a necessidade
de uma atenção especial. Mas quem fiscaliza isso? A Lei Pelé sofreu uma alteração
recentemente,  e  a  CBF é  a entidade certificadora  dos clubes  formadores.  Então,
ainda  que  delegando para  as  federações  estaduais,  cabe  à  CBF e  ao  Ministério
Público do Trabalho - não eu, mas outro procurador que trabalhe diretamente com a
CBF - traçar esses parâmetros de fiscalização. Assim, quando a federação mineira,
paulista ou paraense for fiscalizar, ela vai saber o que pode aceitar em termos de
estrutura física e de pessoal para que determinada entidade seja certificada, ou seja,
possa formar atletas, possa ter atletas aprendizes em formação. Sem certificação, ela
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não vai poder funcionar, e isso não é barato. Realmente, pela questão do custo, como
vimos,  são  poucos  os  clubes  em  Minas  Gerais,  principalmente  no  interior,  que
mantêm categoria de base. Se não tiver recurso financeiro, realmente não dá para
fazer. E se fizer meia-boca, lesando direitos de crianças e adolescentes, vai encontrar
resistência dos órgãos de fiscalização, entre eles o Ministério Público.

Em  relação  ao  talento  de  risco,  que  o  Denarte  apontou,  conversei  com  vários
dirigentes  de  categoria  de  base  e  sei  que  a  seleção  que  os  clubes  fazem  é
extremamente profissional. Aquela ideia de peneira já acabou - deve ser do tempo do
deputado. Hoje, não há mais esse negócio de peneira; fazem-se testes. Vejam, se
pego um menino de Rondônia, com 14 anos, e trago para cá, para uma realidade
social diferente, quando ele chegar em um clube com a estrutura que têm os clubes
da capital, ficará assutado só de olhar. Então, temos de dar um tempo para ele se
aclimatar, acabar com o nervosismo inicial. Temos de deixá-lo ali por alguns dias, por
cinco  dias  pelo  menos,  para  ver  se  tem  ou  não  condição  de  se  tornar  atleta
profissional. E o critério social não é critério de seleção. Quem trabalha com categoria
de base com seriedade, como fazem vários clubes, sabe que o critério é se ele tem
ou  não  condição  de  ser  um  atleta  de  sucesso.  Se  não,  ele  está  fora,
independentemente da origem social; se sim, ele pode ser um garoto de zona sul que
vai ser selecionado. E é isso mesmo: temos de selecionar os melhores. Então, se
está ou não em risco social, não é critério de seleção. Agora, se há alguém em risco
social, precisando de atendimento, lembro que estamos no Brasil do século XXI; não
estamos mais no passado. Hoje, temos o Cras, o sistema de atendimento do Bolsa
Família, os conselhos tutelares da criança e da adolescência, o Ministério Público, a
Promotoria da Infância e Juventude em cada comarca deste Estado, etc.

Tem que denunciar  essas  situações  de risco -  e  elas  existem -  aos órgãos  de
fiscalização, para as providências devidas, porque recurso para atender a infância e a
adolescência existe, mas realmente não concordamos com usar o risco social como
justificativa  para  colocá-lo  numa  situação  de  violação  de  direitos.  A criança  e  o
adolescente que estão em risco social precisam de atendimento, e não é por estar
nessa situação que as regras de atendimento para ele serão flexibilizadas.

O Antônio Augusto me falou algo que me deixou preocupado, que é a questão da
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dívida  que os clubes  têm,  que foi  aqui  exposta.  Não sou eu quem está  falando,
parece que há uma má gestão.  Foi  o que ouvimos aqui.  Não sou eu quem está
dizendo,  escutei  esta  expressão  de  manhã:  os  clubes  são  deficitários,  mas  os
dirigentes são milionários. No entorno, as pessoas estão ficando ricas no mundo do
futebol. Então parece que há uma má gestão, mas, ao se perdoar dívida fiscal, está-
se tirando do meu bolso, do seu bolso, do bolso dele, que somos contribuintes. Então
devagar  com  isso  aí.  Se  perdoamos,  estamos  começando  um  novo  ciclo  de
descumprimento  da  ordem  jurídica,  um  novo  ciclo  de  irresponsabilidade,  está-se
estimulando a irresponsabilidade. Então tem que penalizar, e não perdoar. Se há má
gestão,  que  ela  seja  penalizada  na  forma  da  lei,  e  que  os  agentes  sejam
responsabilizados, e não perdoados. Fiquei com essa preocupação em relação à sua
fala.

Indo ao Franz, que me parece que faz parte de uma empresa de agenciamento
esportivo, gostaria de esclarecer, primeiro: a Lei Pelé sofreu uma alteração em 2011,
e ficou expresso na lei, textualmente, que atleta menor em formação não pode ter
agente. Graças a Deus veio essa norma na Lei Pelé, porque o que vimos antes dessa
alteração foi que esses pseudoagentes de futebol são talvez os grandes lesionadores
de  direito  da  infância  e  da  juventude.  E  mais:  examinei  contratos  que  esses
pseudoagentes faziam com os pais desses jovens e com a Promotoria da Infância,
com gente especializada em direito civil e em direito do trabalho, e não conseguimos
ver legalidade em nenhum desses contratos. Não se pode chegar para um pai de
uma criança e vender o futuro da carreira do menor. Isso não tem validade jurídica
nenhuma. Não é à toa que a Lei Pelé acabou com isso. Hoje, se um clube quiser ter
um atleta em formação na sua categoria de base, tem que negociar com seu pai, sua
mãe ou seu representante legal. Aquela figura do agente, do procurador, que já está
de olho porque o menino se tornará um grande atleta, e se enriquecerá com isso,
felizmente está banida.

E mais: a seleção é no clube. Quem faz a seleção é o clube, que tem liberdade para
isso. Então, se há algum atleta em algum lugar, em alguma escola, em algum projeto
social, que venha a despontar, que seja encaminhado para fazer o teste na época
oportuna.  Já  vi  muitos  projetos  sociais  sérios,  com  proposta  pedagógica  de
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acolhimento, de dar cidadania, de dar formação. Já vi também projetos sociais de
olho  no  futuro  atleta,  que  venderá  e  ganhará  dinheiro  com  ele.  Então,  quando
ouvimos falar em projetos sociais, temos que ir lá e ver o que é. E temos feito isso. Se
a filosofia é o desporto educacional inclusivo, terá todo o apoio; mas se a filosofia é o
desporto de rendimento seletivo e não estiver assegurando os direitos tutelados na
Constituição  à  criança  e  ao  adolescente,  terá  problema  com  os  órgãos  de
fiscalização.

Encerrando a minha participação, agradeço mais uma vez o convite ao deputado
João Leite.

O  presidente  -  Muito  obrigado,  procurador.  Dr.  Heraldo  Panhoca,  advogado
especialista em direito desportivo.

O  Sr.  Heraldo  Panhoca  -  Meus  caros,  acho  que  as  respostas  foram  todas
esgotadas. Agradeço mais uma vez estar presente em Minas, pela primeira vez na
Assembleia; agradeço o convite. Espero que a reflexão dessa jornada longa do dia
surta  efeito,  para  que  possamos  pegar  o  que  já  temos  e  torná-lo  ainda  melhor,
levando exatamente aquilo.  Primeiro vamos cumprir  o  que está aí;  depois,  com o
cumprimento, tentar melhorar. Porque, se não cumprirmos a lei, não adianta modificá-
la todos os dias, porque ela continuará engavetada. Muito obrigado. Boa noite. Um
abraço.

O presidente - Obrigado, Dr. Heraldo. Há uma pergunta a mim encaminhada, que
responderei rapidamente, depois o deputado Antônio Carlos Arantes falará: “E agora,
depois de debatermos e conversarmos sobre tudo isso, o que faremos?”.

Temos uma comissão que construiu este ciclo de debates. A minha proposta é que
essa comissão que o preparou continue trabalhando. Profs. Antônio Sérgio, Vagner e
Francisco, que, aliás, puxou toda essa discussão, teremos, daqui a dois dias, toda a
documentação deste ciclo de debates. Podemos nos debruçar sobre ele. Até o dia 4
de dezembro,  temos a  possibilidade de apresentar  emendas ao PPAG em Minas
Gerais  e  depois  encaminhar  o  orçamento.  Acho  que  a  pergunta  foi  do  Denarte
D'Ávila. Quem sabe o Denarte quer participar também. Seria interessante levar para o
interior essa discussão. Na preparação do ciclo de debates do próximo ano, quem
sabe vamos interiorizar, fazer algumas etapas no interior de Minas Gerais. Discutimos
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no interior  e depois faremos um grande debate no Plenário da Assembleia. Agora
continua  trabalhando  aquela  comissão  preparatória.  O  Denarte  conhece...  Para
aqueles  que  desejarem  participar,  o  Prof.  Francisco  está  lá  atrás.  Então  todos
conhecem. O Dr. Antônio Sérgio e o Prof. Vagner, que estão aqui, participaram da
comissão que preparou este ciclo de debates. Retiramos, então, uma comissão para
continuar trabalhando para o próximo ano e também agora. Quem sabe se, de tudo
que foi dito aqui, poderemos mudar legislações no Estado de Minas Gerais mesmo e
tratar dessas questões no PPAG do Estado e em outros documentos com os quais
nos depararmos.

Quero passar a palavra agora ao deputado Antônio Carlos Arantes, presidente da
Comissão de Política Agropecuária da Assembleia Legislativa do Estado de Minas
Gerais,  e ex-secretário  executivo do Ministério  do Esporte,  com o ministro Carlos
Melles.

O deputado Antônio Carlos Arantes - Serei bastante rápido. Participei muito tempo
deste evento, mas dentro do gabinete. Com a televisão ligada deu para assistir a ele.
Deputado  João  Leite,  V.  Exa.  me apresentou  para  o  pessoal  como ex-secretário
executivo  do  Ministério  do  Esporte  e  Turismo.  Na  verdade,  eu  era  um  simples
assessor, gente. Nunca fui secretário.

O presidente - Não era não?
O deputado Antônio Carlos Arantes - Ajudava o ministro.
O presidente - Dizem que você mandava prender e soltar.
O deputado Antônio Carlos Arantes - Não tinha essa força, pelo contrário. Tive a

felicidade de ajudar bastante. Aliás, na época montamos um programa com o Estado
e pusemos 500 quadras cobertas nas escolas estaduais. Foi só acabar o programa
que não se ouviu falar mais nisso. Fernando Henrique deu todo o apoio ao deputado
Carlos Melles, como ministro na época.

Quero  manifestar  a  minha  satisfação  como  cruzeirense  fanático,  autêntico  e
tetracampeão, e mandar um abraço para o Gilvan, o Marcelo e todos os atletas. O
Caixa esteve aqui mais cedo, João Leite. Então, 2 a 1, mas não importa. Bacana.
João, sabe o que me deixou muito feliz? Não é só por ter sido campeão, mas porque
puseram muito Deus no meio. A responsabilidade e a fé fizeram a diferença. O time



684
____________________________________________________________________________

estava cansado, mas, jogando com bola e campo pesados, parecia que não. O que é
a fé, a técnica, o trabalho e a seriedade de um diretor como o Gilvan e toda a sua
equipe. Agora é uma satisfação chegar ao meu gabinete onde a maioria é atleticana e
fazer gozação.

Rapidamente também falando, João, o modelo está falido no Brasil. O exemplo foi o
7 a 1 que levamos no Mineirão. Não foi à toa. Os alemães se prepararam durante
muito tempo, vieram para fazer o que fizeram. Quando digo que o modelo está falido,
João... A evolução do mundo e do Brasil é muito grande, e estamos usufruindo dela,
mas regredimos em dois pontos. Um é a música. Que tristeza as músicas que hoje
fazem sucesso. Há pouco tempo, havia uma tal de Eguinha Pocotó e a da Boquinha
na Garrafa, que faziam sucesso, desvalorizando a criança e as famílias. No nosso
tempo, não tinha nada disso. A música era rica, assim como o esporte.

Quando falo da regressão, João, lembro que, quando era menino, fui à Associação
Atlética de Guaxupé, à Sociedade Esportiva Guaxupé e vi você jogar no gol do Galo,
lá dentro de Guaxupé. O Cruzeiro tinha o Raul, aquele timaço lá em Paraíso. Hoje, a
Esportiva não tem mais chance de voltar. A Paraisense também não. Até Uberlândia
não tem mais time de futebol, uma cidade de 600, 700, 800 mil habitantes. Acabou. O
modelo está falido. Tem de mudar.

Tive a satisfação, João Leite, de ir ao Mineirão e ver 113 mil pessoas lá dentro. É
uma  loucura.  Você  via  gente  rica  com  gente  pobre,  todo  mundo  junto,  naquela
felicidade, pais de família, pessoas da favela com pessoas do centro. Acabou. Fui ver
o jogo do Cruzeiro X Corinthians - até perdemos -, um jogo ruim demais, e, quando
olhamos a torcida, não vemos mais pessoas humildes. Isso é muito ruim para nós.
Acabou. Hoje o futebol virou o contrário do que era a inclusão, a união das pessoas.
Hoje ele virou um instrumento de exclusão, ou seja, vai quem tem dinheiro. Sem falar
num ingresso de R$50,00, R$1.000,00. Pelo amor de Deus. Aonde chegamos. Então,
temos de repensar tudo isso.

Queria cumprimentar o vereador de Augusto de Lima. Parabéns, pois seu mandado
é um instrumento para melhorar a vida das pessoas. Só tem valor se for desse jeito.
Parabéns! Isso muda e melhora. Digo isso porque estou sentado aqui, nesta cadeira,
e comecei com 12 anos organizando um timinho de futebol lá na roça. Depois, tinha
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meu artigo de futebol da zona rural. É uma história que vai longe se eu for contá-la.
Eu estava em meu gabinete, ouvindo o Dr. Genderson Lisboa falar - aliás, fez uma

bela fala. Gastam R$1.000.000.000,00 para fazer um estádio, e o vereador precisa de
bola, mas não tem. Com R$1.000.000.00,00 dá para fazer tantos programas Bom de
Bola,  Bom  de  Escola;  não  iríamos  formar  tantos  atletas  como gostaríamos,  mas
iríamos formar tantos  cidadãos de bem...  Porque,  se há um câncer  na sociedade
hoje, esse câncer se chama drogas. Infelizmente, estamos enxugando gelo. Pensar
em fazer presídio, e para a criança e o adolescente nos falam que há o centro de
ressocialização. Cada criança dessa custa mais de R$3.000,00 ali  dentro, e saem
pior. Mas aqueles R$3.000,00 por mês poderiam cuidar de tantos programas Bom de
Bola, Bom de Escola... O fato é que participo de vários programas, ajudo e tem dado
certo.  Os  programas  da  Polícia  Militar,  como o  Proerd,  que  tira  as  crianças  das
drogas, melhora a cabeça deles, poderiam ter tanto mais dinheiro...

Outro problema que está batendo à casa de cada um de nós é a tal da obesidade
infantil. É um problema muito sério. O custo disso para a sociedade é alto demais, e o
caminho está no esporte: tirar a criança da frente da televisão, do videogame, do sofá
e levá-la para o campinho, para correr, elevar sua autoestima e se manifestar. É uma
forma.

Estou encerrando minhas palavras, mas, quando disse que a Paraisense já não tem
mais chance com esse modelo, a nossa Esportiva de Guaxupé, a Passense, onde
íamos assistir a jogos bacanas, e o Uberlândia... Se bobear, daqui a uns dias, vamos
falar do Rio de Janeiro. Em que situação está o Botafogo! Eu, moleque, ouvia pelo
rádio - porque, naquele tempo, não tínhamos nem televisão - o Garrincha, o Milton
Santos, aquele timaço jogar. Hoje vemos o Botafogo nessa situação. Vemos o Vasco,
que subiu para a segunda divisão debaixo de vaias e quase deixando a vaga para um
tal de Confiança. Nem sei se é um time de Sergipe. A que ponto chegou o futebol. O
Fluminense não é mais aquela máquina de jogar futebol de Rivelino, que víamos nos
anos setenta e poucos. O próprio Flamengo, que era o melhor time da história... Até
hoje, sei a escalação do Flamengo daquela época, e eu não era flamenguista, mas,
hoje, ninguém sabe. O Flamengo hoje não é mais o mesmo.

Então,  o  modelo  está  falido,  e  é  uma  coisa  de  que  o  brasileiro  gosta.  A
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incompetência maior está falando mais alto e todo mundo está perdendo. Obrigado.
O presidente - Quero animar o pessoal da comissão para depois dar uma palavra,

buscar  o  relatório  e  nos  ajudar  a  fazer  uma proposta  ao  PPAG até  o  dia  4  de
dezembro. O Paulo Sérgio de Oliveira, o Robusto, pode nos ajudar também nessa
questão e na preparação do segundo ciclo de debates no próximo ano.

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 logo mais, às 20 horas, nos termos do
edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 17ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 3/12/2014

Presidência do Deputado Hely Tarqüínio
Sumário: Comparecimento  -  Abertura - 1ª Parte: Ata; discursos da deputada Liza

Prado e dos deputados Arlen Santiago e Elismar Prado; aprovação - 2ª Parte (Ordem
do  Dia):  1ª  Fase:  Questões  de  Ordem;  discurso  do  deputado  Rogério  Correia;
Questão  de  Ordem;  discurso  do  deputado  João  Leite  -  2ª  Fase:  Discursos  dos
deputados Paulo Guedes e Doutor Wilson Batista - Chamada para recomposição de
quórum; inexistência de número regimental para votação - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os deputados e as deputadas:
Dinis Pinheiro - Hely Tarqüínio - Adelmo Carneiro Leão - Dilzon Melo - Alencar da

Silveira Jr.  -  Adalclever Lopes -  Almir  Paraca -  Anselmo José Domingos -  Antônio
Carlos Arantes - Arlen Santiago - Braulio Braz - Carlos Henrique - Carlos Mosconi -
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 - Fábio Cherem - Fred Costa - Gil Pereira
- Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - João Leite - Lafayette de Andrada - Leonardo
Moreira - Leonídio Bouças - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro -
Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Marques Abreu - Paulo Guedes - Paulo Lamac -
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Pinduca  Ferreira  -  Rogério  Correia  -  Romel  Anízio  -  Rômulo  Viegas  -  Sargento
Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses -
Tony Carlos - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Wander Borges.

Abertura
O presidente (deputado Hely Tarqüínio) - Às 9h13min, 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

- O deputado Dalmo Ribeiro Silva, 2º-secretário ad hoc, procede à leitura da ata da
reunião anterior.

O presidente - Em discussão, a ata. Com a palavra, para discutir, a deputada Liza
Prado.

A deputada Liza Prado - Sr. Presidente, conforme citado na ata, um projeto que
muito tem preocupado a nós, do Triângulo Mineiro, é o de incentivo às usinas do
álcool. As nossas usinas estão com muitos problemas, fechando postos de trabalho.
Creio que hoje as lideranças vão conseguir chegar a um acordo. Estou esperando por
isso. Conversei com o deputado Durval  Ângelo. Ele e outros líderes, com certeza
também o Pimentel, conversarão com o governador Alberto Pinto Coelho e chegarão
a um acordo. Espero realmente que possamos votar esse incentivo ao pessoal do
álcool, porque beneficiará não só a região do Triângulo Mineiro, mas todo o Estado de
Minas Gerais. Discutíamos a importância de os postos permanecerem. É importante
também que todos os setores sejam beneficiados, e nossas empresas não migrem
para outros Estados. Estou acreditando nesse acordo. O deputado Durval Ângelo tem
feito  enorme  esforço  para  um  acordo  das  lideranças.  Pela  sua  competência  e
capacidade  de articulação,  tenho  certeza  de  que conversas  não  faltarão,  de  que
conseguiremos resultados e votaremos esse projeto.

Estamos acompanhando todas as usinas de álcool na nossa região de Uberlândia.
É muito triste ver um pai  de família,  um trabalhador que já ganha tão pouco ficar
desempregado. É triste também ver empresas quebrando. A maioria das indústrias de



688
____________________________________________________________________________

Minas ficam no Triângulo Mineiro e no Alto Paranaíba, portanto acredito ser possível
fazermos um acordo e evitar esses desempregos. E mais, tenho certeza de que a
Assembleia votará um projeto, melhorando-o com suas emendas, de forma a atender
todos os setores.

O setor produtivo do Estado de Minas Gerais vive, como no restante do Brasil, um
momento de ansiedade e muita incerteza. Acredito nas equipes econômicas. Esta
semana, a presidenta Dilma indicou seu ministro da Fazenda, e eles estão tentando
apresentar ao País no mínimo uma proposta para o Brasil voltar a crescer, mas com
qualidade. Crescimento não é só produção. Se o trabalhador não tiver condições de
consumir, não adianta esse crescimento.

Então, espero que consigamos votar os projetos que estão na pauta desta Casa. O
deputado  Elismar  conhece  perfeitamente  a  situação  do  Triângulo  Mineiro  e  Alto
Paranaíba.  Recebemos  inúmeras  reivindicações  para  que  a  Assembleia  dê  sua
contribuição a esse projeto, para que os empregos permaneçam, criando condições
de competitividade.  Não adianta ter  um projeto que incentive  o álcool,  se não se
consegue sua viabilização. É preciso que haja incentivos.

O presidente - Com a palavra, para discutir, o deputado Arlen Santiago.
O deputado Arlen Santiago - Sr. Presidente, ouvimos atentamente a leitura da ata. A

questão de apoiar o incentivo ao álcool e gerar emprego na região onde temos a
indústria canavieira, no Jaíba, no Triângulo mineiro e lá perto da sua terra, Patos de
Minas, é extremamente importante, e não haverá impacto na questão da arrecadação
do Estado.

Então, queremos pedir a esta Casa para nos concentrarmos, a fim de que esse e
outros projetos possam vir.  A obstrução, como tem sido dito aqui,  é algo legítimo.
Gostaria  até  de  parabenizar  a  Mesa  Diretora  desta  Casa,  pois  jamais  agiu  com
truculência  contra  as  pessoas,  principalmente  contra  os  idosos.  Queremos
parabenizar  a  Mesa  e  os  seguranças  desta  Casa,  que  sempre  agem  com
cordialidade, diferentemente de quando o presidente do Congresso, como um rolo
compressor,  manda agredir velhinhas, dando-lhes gravatas e as jogando no chão,
praticando esses absurdos para tentar uma obstrução. Fiquei chocado aos assistir o
Bom Dia Brasil e ver um segurança dar uma gravata em uma senhora de 78 anos a
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mando  da  presidência  do  Congresso,  como  um  rolo  compressor,  incitado  pela
senadora Jandira Feghali, que nem ouve direito. Disseram qualquer coisa, e ela disse
que estavam chamando alguém de vagabundo. Isso é um absurdo. Quem chamou o
Congresso de picareta, há muito tempo, como disse o deputado Durval Ângelo, foi o
Luiz  Inácio  Lula  da  Silva,  quando  disse  que  lá  havia  300  picaretas.  Agora,  não
chamaram ninguém de vagabundo,  e a velhinha,  que não disse nada,  tomou um
safanão, deputado Sargento Rodrigues. Pessoas tomaram pancadas. Coitados.

Precisamos  ter  direito  à  obstrução,  mas  temos  de  agir  como  a  Assembleia
Legislativa de Minas Gerais tem agido. Nós, deputados, estaremos aqui hoje o dia
inteiro e amanhã, se for necessário,  para atender ao clamor das ruas e para que
alguns projetos sejam votados. Não acredito que a nossa insensibilidade fará com
que não votemos uma reposição salarial de 4,62% para os professores, que é menor
do que a inflação que supera todas as metas. Isso foi prometido pela oposição nesta
Casa  quando  foram  apresentadas  emendas  para  um  aumento  de  50%.  Queriam
tapear as pessoas, que, muitas vezes, podem ter sido tapeadas.

Agora estamos aqui para que essa reposição de 4,62% possa ser votada. Pedimos
ao  presidente  para  que,  logo  que  se  desobstrua  essa  parte  da  pauta,  insira  a
Proposta de Emenda à Constituição nº 69, pois não queremos ver mais de 70 mil
pessoas serem mandadas embora do seu trabalho,  alguns com 20 e 25 anos de
serviço. Há pessoas que serão demitidas no início de abril, apesar de ter sido feito um
acordo aqui e praticamente todos votarmos a favor do projeto da Lei nº 100. Agora
muitos  estão  contrários  à  questão  de  inserir  novamente  esses  funcionários  na
Proposta de Emenda à Constituição nº 69, que fará jus a essas pessoas que têm
dedicado vinte e tantos anos da sua vida à educação de Minas Gerais, que, pelo que
diz o MEC e o Ideb, é a melhor do Brasil. Quando é criticada, pensamos como pode
estar a educação no resto do País.

Agradecemos à Mesa por  não agir  com truculência,  como acontece com o rolo
compressor. Depois de perpetrado o crime, querem criar uma lei para retirar o crime
de quem gastou muito mais do que podia, levando o país à bancarrota.

O presidente - Com a palavra, para discutir, o deputado Elismar Prado.
O deputado Elismar Prado - Sr.  presidente, entre tantas questões discutidas em
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relação ao andamento do trabalho e ao processo legislativo nesta Casa, foi citada
aqui a questão do Projeto de Lei nº 5.494/2014. Entre outras questões, temos na
pauta o Projeto nº 5.494/2014, do governador do Estado, que altera a Lei 6.763, de
26/12/1975. É justamente a lei que trata da legislação tributária do Estado de Minas
Gerais  e a proposta de  se reduzir  a  alíquota do ICMS que incide sobre  o álcool
combustível  de  19%  para  14%.  Já  discutimos  muito  sobre  isso  nesta  Casa.  O
deputado  federal  Weliton  Prado,  que  foi  deputado  nesta  Casa  por  duas  vezes
consecutivas,  apresentou  projeto  de  lei  nesse  sentido.  Eu  também  desarquivei  e
apresentei projeto nesse sentido. Acho fundamental a redução da alíquota do ICMS
sobre o álcool, porque somos o terceiro maior produtor de álcool do Brasil, mas é
totalmente  inviável  abastecer  carro  com álcool  no  Estado de Minas  Gerais.  Esse
setor,  que  gera  muito  emprego,  renda  e  energia  limpa,  está  agonizando.  Acho
fundamental  que  votemos  essa  matéria,  mas  defendemos  a  votação  do  projeto
original, sem as emendas, que, no nosso entendimento, são nocivas ao Estado de
Minas  Gerais.  Defendemos a  votação do projeto  na  forma original,  que propõe a
redução de 19% para 14%, porque isso vai dar uma sobrevida ao setor. Como todos
sabem, em São Paulo a alíquota é 12%. Também podemos chegar aos 12%. Isso vai
tornar viável o abastecimento com álcool e será importante para o desenvolvimento
da economia do Estado. Espero que essa seja a defesa de todos nesta Casa. Não
temos dúvida disso.

Sr. Presidente, ontem estive ausente desta Casa, representando a Assembleia de
Minas  em  um  evento  em  Uberlândia.  Lá  apresentamos  a  viabilidade  técnica  da
implantação do veículo leve sobre trilhos - VLT -, uma emenda do deputado federal
Weliton Prado para a Universidade Federal de Uberlândia, sob a coordenação da
Marlene e do reitor Elmiro. Quero parabenizar todos os grupos. Ontem, em parceria
com estudantes e professores, fizemos a discussão para que realmente possamos
consolidar esse projeto de implantação do VLT no Município de Uberlândia. Sabemos
das  dificuldades  do  transporte,  da  mobilidade  urbana,  e  essa  discussão  é
fundamental.

Da mesma forma, todos sabem o caos que é sem metrô em Belo Horizonte, temos
apenas  28km.  Em  cidades  médias  como Uberlândia,  que  cresce  muito,  o  VLT é
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fundamental. Por isso, colocamos essa emenda para fazer um estudo de viabilidade
técnica, para que possamos planejar a cidade para o futuro. Isso é acesso ao direito.
Ter um transporte de qualidade garante o direito do cidadão à educação, à saúde, ao
mercado de trabalho,  a  fim  de que diminuamos  essa exclusão socioespacial  que
temos nas grandes cidades e nas cidades médias. Para isso é fundamental fazermos
esse tipo de investimento.  Sabemos que é um investimento muito grande.  Temos
recursos do Ministério das Cidades para essa modalidade de transporte, mas, neste
momento, a nossa intenção é simplesmente consolidar esse projeto no Município de
Uberlândia,  que vai  determinar  os  traçados  onde o VLT vai  passar  e pensar  nas
desapropriações para tornar o projeto realmente viável.  Sabemos que a execução
dele no futuro é outra história, vai depender de uma grande mobilização de todas as
forças políticas, sociais, de todos os segmentos da cidade, da população, mas é uma
grande necessidade melhorar a mobilidade urbana, melhorar o trânsito, melhorar as
condições de trafegabilidade daquela população. Por isso, parabenizamos todos os
grupos, a Profa. Marlene, que coordenou todo aquele projeto, e o reitor Elmiro. Muito
obrigado, Sr. Presidente.

O presidente - Esgotado o prazo destinado a esta parte e não havendo retificação a
ser feita na ata, dou-a por aprovada.

2ª Parte (Ordem do Dia)
1ª Fase

O presidente - Nos termos do edital de convocação, a presidência vai passar à 2ª
Parte da reunião, em sua 1ª Fase, com a apreciação de pareceres e requerimentos.

Questões de Ordem
O deputado Sargento Rodrigues - Sr.  Presidente, na minha primeira questão de

ordem faço um questionamento. Solicito que V. Exa. fique um pouco mais atento às
questões de ordem relacionadas à discussão da ata. O deputado Elismar Prado não
discutiu a ata: tratou de outros temas que não dizem respeito à discussão da ata.
Portanto é a primeira questão de ordem que levanto. Se V. Exa. precisa conduzir os
trabalhos com isenção, deve ficar atento quando um deputado se desviar do artigo ou
da  questão  que  levantou  para  fazer  uso  da  palavra.  Fica  registrada  a  primeira
questão de ordem. A segunda questão de ordem diz respeito ao que tratamos ontem
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e está registrado na ata,  que,  a pedido de V.  Exa.,  foi  lida pelo deputado Dalmo
Ribeiro Silva. Vou reforçar ao nosso presidente Dinis Pinheiro e ao 1º-secretário o
mesmo questionamento que fiz ontem à noite,  para que haja da parte deles uma
postura firme, isenta e, acima de tudo, responsável, para cobrar responsabilidades de
todos os deputados. Aqui não existe separação entre deputados da base de governo
e  da  oposição.  Alguns  deputados  não  estão  comparecendo  ao  Plenário.  Há
deputados que ficaram mais de 30 dias sem colocar os pés aqui.  Se não querem
comparecer para votar, não tem problema, basta descontar a falta nos salários deles.
Nós que estamos vindo todos os dias - eu e mais de três dezenas de deputados -
estamos  percebendo  que  muitos  deputados  não estão  comparecendo  aqui.  Faço
esse questionamento e essa cobrança ao presidente com base nos arts. 65 e 86 do
Regimento Interno. O art. 65 diz o seguinte: “A remuneração e a ajuda de custo do
deputado  serão  estabelecidas,  no  final  de  cada  legislatura,  para  a  subsequente.
Parágrafo único - O pagamento da remuneração corresponderá ao comparecimento
efetivo do deputado às reuniões e à sua participação nas votações”. Se um deputado
registrar  presença aqui,  mas ausentar-se  do  Plenário  -  a  não ser  que esteja  em
comissão, porque seu voto é computado -, cabe ao 1º-secretário conferir e cortar no
seu  salário.  Onde  está  a  determinação?  O  art.  86  do  Regimento  Interno  diz:
“Compete ao 1º-secretário: IX - providenciar a entrega de cópia das proposições em
pauta  aos  deputados;  inciso  XI  -  autenticar,  junto  com  o  presidente,  a  lista  de
presença dos deputados”. Portanto, faço novamente um apelo ao presidente Dinis
Pinheiro: vamos cortar o salário do deputado que não comparecer ao Plenário. Se
elegeu prioridades para fazer no campo particular, está careca de saber qual é a sua
obrigação. O presidente e os líderes estão cansados de pegar o telefone e ligar para
deputado, a fim de que compareça ao Plenário. Se ele assumiu o mandato, presume-
se que tem absoluta certeza do compromisso que tem com o povo de Minas Gerais.
O fato de termos passado por uma eleição não dá ao deputado o direito de faltar. Se
entende  que  assume o  risco  da  sua falta,  também  assume o  risco  de  que haja
desconto em seu salário. Deputado Wander Borges, estamos aqui todos os dias. As
matérias  não estão  sendo  votadas  porque a  oposição  está  fazendo  obstrução,  a
oposição está fazendo o papel dela. Não posso admitir que um deputado não venha



693
____________________________________________________________________________

ao Plenário,  porque assim não temos condições de votar as matérias. Se houver
quórum, a oposição vai votar, vai encaminhar, discutir, mas vai votar, vai votar “sim”,
“não”, em branco ou vai abster-se. Não podemos, presidente, continuar assim. Desta
tribuna, fiz outro apelo a V. Exa. e o faço novamente. O deputado que não vem ao
Plenário e que não permanece para votação deve ter o corte no salário determinado
por V. Exa. Vamos aproveitar que o deputado ficará aqui apenas o mês de dezembro
votando.  Se  ele  não  quer  votar,  se  não  quer  fazer  o  esforço,  se  não  tem
responsabilidade com o mandato, não sou eu nem os demais deputados que pagarão
por isso. Estou aqui todos os dias, assim como vários deputados, e não podemos
aceitar essa situação. Presidente, apelo para que se cumpra o Regimento Interno, até
porque é dever da presidência ser guardião dele. Muito obrigado, presidente.

O deputado Rogério Correia - Presidente, minha questão de ordem vai no sentido
da fala do deputado Sargento Rodrigues, mas peço à Mesa da Assembleia que não
use  de  instrumentos  como  corte  de  salários  para  inibir  a  obstrução.  Aqui  na
Assembleia Legislativa é impressionante! Se V. Exa. fizer o balanço de um ano para
cá, verá que muitos deputados foram faltosos. Acho até que deveria fazê-lo mesmo,
para ver que a oposição está sempre presente e também outros deputados. Alguns
de fato não vieram. Esse balanço deveria ser feito de forma séria a fim de identificar
os que realmente não trabalharam. Mas é muito estranho que, agora,  a Mesa da
Assembleia use isso como instrumento para tentar aprovar projetos no momento em
que a oposição está em processo de obstrução. Isso não. Por que as medidas não
foram tomadas anteriormente e agora querem que a votação se dê a qualquer custo?
Não concordo com essa posição da Mesa. Faça-se, então, um balanço permanente a
fim de ver  os  deputados que viajaram para o exterior,  para lá  e para cá.  Vamos
começar a ver o que aconteceu, quem não estava no Plenário.  A obstrução é um
direito  da oposição.  Ontem falei  claramente isso.  No Congresso Nacional,  ontem,
estavam fazendo obstrução deputados federais e senadores do PSDB e do DEM,
inclusive  de  maneira  indevida,  pois  hoje  o  senador  Aécio  Neves  saiu  aplaudindo
aqueles que, na galeria,  chamaram uma senadora de vagabunda. E foi o senador
dizer que é o povo brasileiro atento ao Congresso Nacional. Aliás, o senador até hoje
não se acostumou com a derrota. A sua ressaca eleitoral se deve ao fato de ele ter
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perdido as eleições em Minas. Ele não admite essa derrota, deputado Sávio Souza
Cruz. É impressionante como pode uma pessoa derrotada demorar tanto tempo para
assumir essa condição e ainda achar até hoje que ganhou as eleições. Eles estavam
no  papel  de  obstrução.  Pelo  menos  parece  que,  nesse  dia,  o  senador  estava
trabalhando, coisa rara! Aliás, já pensaram se cortassem os salários no Congresso
Nacional, no Senado? Coitado do senador, não teria como viver. É muito estranho
que agora isso seja feito aqui porque estamos fazendo obstrução. Estamos fazendo a
obstrução porque há uma transição no mínimo esquisita sendo feita em Minas Gerais;
uma transição de faz de conta, ao mesmo tempo em que se pretende deixar para o
futuro governo heranças malditas cada vez maiores. Ontem, comecei a falar a esse
respeito. O primeiro projeto da pauta merece severa obstrução, pois acaba com a
previdência  dos  servidores  públicos  da  ex-MinasCaixa  com  uma  emenda
frankenstein, que não tem nada a ver  com o assunto,  que era sobre redução da
alíquota de ICMS do álcool e aumento da alíquota da gasolina. O que tem a ver
terminar com a previdência e com a aposentadoria dos ex-servidores da MinasCaixa?
O que isso tem com aquele projeto? Nossa obstrução é justa. Essa emenda tem que
ser retirada. Esse projeto tem tanta emenda esquisita, vocês verão. Vocês sabiam
que há uma isenção de ICMS na veiculação de publicidade em rádio e televisão
retroativa  a  2003?  Eles  estão  isentando  os  que  devem  ICMS  por  terem  feito
veiculação de publicidade em rádio e televisão. Quem são esses? Contribuíram na
campanha? Qual é o valor disso? Por que a dívida está sendo perdoada? Isso está
no projeto  de  lei.  Vou deixar  isso  passar  sem  fazer  obstrução? Se  não fizermos
obstrução,  a  maioria  governista  vem  aqui  e  o  aprova,  para  atrapalhar  o  futuro
governo. É o que querem fazer:  aumentar a herança maldita.  Querem mais coisa
esquisita do que está aí? Posso citar mais uma, pois há várias. Apenas mais uma, um
aperitivo para o povo mineiro saber o que está acontecendo. Eles estão suspendendo
a incidência de impostos na forma de regulamento. O que podia ser suspensão de
impostos  na  forma  de  legislação  federal  é  agora,  como  dizem,  na  forma  de
regulamento. Deputados Adelmo Carneiro Leão e Sávio Souza Cruz, depois eles vão
fazer um regulamento para suspender a incidência de impostos, com regulamento.
Imaginem que regulamento será esse, quem vai se beneficiar com esses impostos.
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Isso  são  coisas  que  estão  nesse  projeto.  Portanto,  essa  obstrução  tem  sentido.
Estamos fazendo essa obstrução para evitar  heranças malditas  que virão depois.
Essa obstrução é legítima. Por isso a estamos fazendo. O deputado está nervoso
como o  senador  Aécio  Neves.  Tudo  é  a  derrota;  a  derrota  subiu  à  cabeça  dos
tucanos.  A derrota  não  lhes  permite  nem  escutar  mais.  O  ódio  está  presente  no
PSDB. Presidente, termino aqui, pois estou com medo. Um abraço.

O deputado João Leite - Presidente, deputados, estamos aqui em mais uma manhã
para reunião extraordinária da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, na
qual não votaremos nada. Não votaremos nada. O que as pessoas têm falado comigo
nas  ruas  é  algo  impressionante.  Quero  reconhecer  o  trabalho  dos  meus
companheiros, especialmente nas comissões que viajam pelo Estado. Lembro-me de
um dito da roça, dos meus parentes da roça. A Assembleia Legislativa tirou 30 litros
de leite e picou o pé no balde. É lamentável ver como jogamos fora um trabalho de
quatro anos; é lamentável o que está sendo feito pela Assembleia. Acredito em tudo.
Fui oposição nesta Casa durante quatro anos, fiz obstrução e farei a partir de agora.
Estou em obstrução, mas estou presente. Isso é que é não saber ganhar, um governo
que  ainda  não  existe  cria  totalmente  fora  da  ordem  uma chamada  comissão  de
transição. E vai às comissões da Assembleia aprovar requerimento para encaminhar
à  comissão de  transição,  para  saber  o  que essa comissão acha de determinado
encaminhamento  de  um  deputado.  E  querem  que  o  presidente,  a  Mesa  da
Assembleia  assista  a  um  descalabro  como esse.  O  vice-governador  eleito  disse
várias vezes à imprensa de Minas Gerais que a Assembleia Legislativa não votaria
nada. Isso é um descalabro, é inaceitável. Não é possível que mulheres e homens de
Minas Gerais, eleitos pelo povo de Minas Gerais, aceitem que uma figura estranha ao
Parlamento chamada de comissão de transição, chamada vice-governador eleito e
que ainda não tomou posse diga à Assembleia Legislativa que não vai votar. Queriam
que o presidente Dinis Pinheiro ou que a Mesa da Assembleia Legislativa de Minas
Gerais aceitasse isso? Que ficássemos calados? Temos a implantação da ditadura
em Minas Gerais. É a face do PT e do PMDB: ditadores. Querem tomar a Assembleia
Legislativa. Isso é inaceitável. Não nos dobraremos. O mesmo está acontecendo em
Brasília.  É a primeira vez na história  que vimos uma idosa receber um gogó,  um



696
____________________________________________________________________________

mata-leão, como determinado pelo presidente do Congresso, capacho do PT. Ele é
do PMDB, mas é capacho do PT; o PT determina. Agora há um acerto para liberar o
dinheiro  àqueles  mencionados  pelo  presidente  Lula,  que  disse  que  o  nosso
Congresso é constituído de picaretas. Vão pagar agora, vão alugar uma base. É base
alugada,  é  o  mensalão.  Agora  estamos  vendo  eles  rolando  pelas  ruas,  porque
querem quatro diretorias da Cemig. Eles já dominaram a Petrobras, e veio o petrolão;
agora, vamos ter o “cemigão”. Depois do “cemigão” vem o “copasão”, porque eles vão
dominar a Copasa também. Depois do “copasão”,  virá o “codemigão”,  porque vão
dominar a Codemig também. Mas a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, não,
aqui não. Fez bem o presidente Dinis Pinheiro chamando os gazeteiros, chamando
aqueles que não vêm aqui. Às vezes, a polícia da Assembleia até barra o deputado,
pois  não  o  conhece,  o  homem  não  vem  aqui,  gente.  O  homem  não  vem  à
Assembleia.  Ele  é  parado  pela  polícia  legislativa,  que  não  sabe  por  que  aquele
homem  quer  entrar  aqui.  Ele  é  deputado,  mas  não  vem  aqui.  Querem  que  o
presidente  Dinis  Pinheiro fique calado? Isso não é obstrução,  isso é ausência no
Parlamento, com uma pauta recheada de projetos a serem votados. Sr. presidente,
estou com o vice-governador eleito, Toninho Andrade: a Assembleia Legislativa não
vota nada. É isso mesmo. Toninho Andrade, é isso mesmo. Não conhecemos quem
faz parte ou onde se reúne a comissão de transição. A Assembleia Legislativa não
vota nada mesmo. É isso.  Ditadura não.  Não adianta.  Não aceitamos isso.  Muito
obrigado, Sr. Presidente.

O deputado Adelmo Carneiro Leão - Meus caros colegas deputados, deputadas, Sr.
Presidente,  venho  aqui  tratar  de  algumas  questões  muito  relevantes  para  a
Assembleia Legislativa e para as nossas ações, de maneira mais sistêmica. Estou
vendo que, muitas vezes, as questões são apresentadas utilizando-se o Regimento,
mas  de  maneira  tópica.  Um  deputado  vem  aqui  levantar  com  tanta  ênfase  a
necessidade de cumprirmos o Regimento e cita um, dois ou três artigos. Talvez o
deputado não tenha lido o inteiro teor do Regimento. Então, a primeira consideração
que faço é que devemos cumprir o Regimento - elaborado por nós, inclusive -, mas
esse  Regimento  tem  de  ser  cumprido  por  inteiro.  Lembro  ao  deputado  Sargento
Rodrigues que, além da ênfase ao que ele colocou aqui, de cumprirmos o Regimento
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-  e  devemos  cumpri-lo  rigorosamente  -,  existem  artigos  que  também  cabe  a  ele
cumprir com fidelidade. Vou dar como exemplo o art. 90. Depois, sugiro que ele leia o
art. 90, que precisa ser cumprido com rigor por ele e por qualquer outro deputado.
Estou  falando  aqui  de  andar  armado  dentro  da  Assembleia  Legislativa.  Isso  é
inaceitável,  é proibido. Proponho à Mesa Diretora - e eu, como componente dela,
encaminho nesse sentido - que faça cumprir o inteiro teor do Regimento Interno desta
Casa. Uma outra questão. Meu colega, por quem tenho simpatia, inclusive pelo nosso
tempo  de  convivência  nesta  Casa,  João  leite,  inteligente,  preparado,  um  grande
goleiro  atleticano,  faz  exigências  e  acusações  genéricas  que  não  cabem  a  uma
pessoa de bom padrão intelectual  e ético.  Ficar  acusando instituições não leva a
avanços  na  construção  do  Estado  Democrático  de  Direito  e  de  justiça,  que  ele
defende.  Nós  queremos  esse  estado.  Enquanto  ele  trata  do  próximo  governo,
fazendo  acusações  desde  agora,  falando  de  “cemigão”,  de  “copasão”  etc.,  eu
proponho ao governo eleito que faça auditoria em cada instituição. É preciso auditar a
Cemig.  Há  muito  tempo,  tenho  discutido  os  negócios  dessa  companhia,  os
pagamentos que lhe foram feitos e os recursos a ela destinados pelo governo que aí
está.  Precisamos  passar  a  limpo  este  Estado.  Olhando para  o  futuro,  tratando o
presente e o passado, temos de verificar o que está acontecendo. Quando um sujeito,
no  Congresso  Nacional,  diz  que  há  irregularidade,  corrupção  em  toda  parte,
generalizando a  situação,  isso não cria  um avanço se não fizermos auditoria  em
todos os órgãos e em todas as ações governamentais. Não cabe ao presidente da
Assembleia utilizar instrumentos para se contrapor à obstrução que implementamos
nesta Casa. O que desejamos é não votar mesmo. E não se trata da questão de não
votar nada, mas deve-se ao fato de que, até agora, não conseguimos constituir uma
pauta mínima. Não há uma ação consensual para votarmos alguma coisa relevante.
São muitas as questões relevantes, mas, misturadas a elas, há também interesses,
benesses, benevolências da base do governo atual a fim de gerar benefícios para o
futuro  sem  nenhuma  responsabilidade.  Queremos  discutir  isso,  sim.  O  próximo
governo  tem  o  direito  de  iniciar  seu  mandato  com  o  resultado  de  suas  próprias
atitudes. Não podemos ficar submetidos, nesse final de governo, a votos e decisões
da Assembleia Legislativa, que nunca foram tomadas do ponto de vista das suas
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próprias  ações.  Querem  conceder  benefício  com  o  chapéu  alheio  -  isso  não
admitiremos.  Vamos utilizar  de  todos  os instrumentos  e  de todos  os recursos  de
obstrução para implementar avanços e dar os passos necessários na construção de
um projeto de futuro. Não daremos um salto nem construiremos um projeto de futuro
por meio de decisões da Assembleia, sob o comando de quem perdeu a eleição.

O deputado Wander Borges - Obrigado, Presidente. Estamos na 2ª Parte de nossa
reunião. Gostaria que V. Exa. me fizesse uma gentileza: pegue o Regimento Interno e
peça para que seja feita a leitura do que significa “pela ordem” e que tipo de assunto
nela deve ser tratado. Por favor, faça-o dentro do tempo que me foi concedido. Pode
descontar o tempo, mas gostaria que o senhor fizesse a leitura do dispositivo, para
que as coisas não se invertam. Estou falando pela ordem, o deputado do “aperitivo”
disse que estou nervoso, mas eu não bebo. Não estou nervoso, quero simplesmente
que o Regimento Interno seja cumprido.  A ata do dia anterior  está em discussão,
discute-se  tudo,  menos  a  ata.  Pedem  a  palavra  pela  ordem,  supostamente  para
discutir questões do Regimento, mas falam de tudo. E não querem que a gente fale
que isso aqui virou uma bagunça, literalmente, com todo respeito. Quem está pedindo
para votar não é a Mesa, que está cumprindo seu papel regimental, constitucional.
Quem está pedindo para votar são aqueles que constantemente lotam essas galerias,
solicitando a nós, deputados, que simplesmente cumpramos a nossa obrigação. É
lamentável o que está acontecendo. Venham aqui e votem “sim”, “não”, em branco ou
se abstenham. Do jeito que está, não é possível. Sr. Presidente, ainda me restam
3min17s. Leia o artigo, por favor, para mostrar aos nossos companheiros que não se
pode usar a palavra pela ordem para tratar de assunto não previsto no Regimento
Interno.  O art.  165 do Regimento Interno tem de ser  cumprido,  sim. Se não está
justificado, que tome providências. Estamos caminhando para o final do ano. Depois
todo mundo some, não aparece ninguém, as coisas não acontecem. É o momento de
tomarmos a decisão correta. Estou aguardando a leitura do parágrafo, para que todos
escutem em alto e bom som o que é o Regimento Interno desta Casa. Por favor, Sr.
Presidente, conceda a palavra ao secretário.

O presidente - Lamento muito. Depois de praticamente quatro anos, acho que todos
os  deputados  já  conhecem  o  Regimento  Interno.  Ou  conhecem,  ou  estão
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acostumados a conviver com ele. Muitas vezes, os presidentes que aqui se assentam
têm condescendência, buscando a conciliação e o bom andamento dos trabalhos.
Mas, se V. Exa. insiste.

O deputado Wander Borges - Insisto, Sr. Presidente, porque conhecer é uma coisa,
cumprir é outra. E o meu presidente tem de fazer cumprir.

O presidente - A questão de ordem é relativa a quatro artigos. (- Lê:) “Art. 165 - São
consideradas questões de ordem as dúvidas sobre interpretação deste Regimento, na
sua prática,  ou as relacionadas com o texto constitucional.” De um modo geral,  é
exatamente  para  haver  ordem aqui  dentro.  “Art.  166 -  A questão  de  ordem  será
formulada,  no  prazo  de  5  minutos,  com  clareza  e  indicação  do  preceito  que  se
pretender  elucidar.”  Mas  é  frequente  a  pessoa  usar  3  minutos  e  depois  fazer
comentário sobre outro assunto. Muitas vezes, há tolerância, para o bom andamento
dos trabalhos, e quando há paz. “§ 1º - Se o deputado não indicar inicialmente o
preceito,  o  presidente  da  Assembleia  retirar-lhe-á  a  palavra  e  determinará  sejam
excluídas da ata as alegações feitas.” O nosso povo brasileiro não está acostumado
com lei. “§ 2º - Não se poderá interromper orador na tribuna para arguição de questão
de ordem, salvo com o seu consentimento. § 3º - Durante a Ordem do Dia, só poderá
ser arguida questão de ordem atinente à matéria que nela figurar.  § 4º -  Sobre a
mesma questão de ordem, o deputado poderá falar uma vez.” É permitida réplica,
tréplica, tudo por tolerância. “Art. 167 - A questão de ordem formulada no Plenário
será  resolvida  em  definitivo  e  tempestivamente  pelo  presidente  da  Assembleia
Legislativa.” Isso é que tem de ficar claro na cabeça de cada deputado, porque quem
comanda os trabalhos pode decidir,  pois  foi  eleito  pelos  próprios  colegas.  “§ 1º  -
Quando a decisão for  relacionada com o  texto  constitucional,  poderá o  deputado
suscitante  dela  recorrer  para  o  Plenário,  ouvida  a  Comissão  de  Constituição  e
Justiça.”

O deputado Wander Borges - Muito obrigado, Sr. Presidente. Meu tempo já expirou.
O presidente - Com a palavra, pela ordem, o deputado Lafayette de Andrada.
O deputado Lafayette de Andrada - Sr. Presidente, estamos vendo aqui uma coisa

surreal.  Está na pauta da Assembleia Legislativa aumento para o servidor público.
Ontem estavam as galerias repletas de servidores pedindo a votação. Antes, o PT,
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que está na oposição há 12 anos,  vinha aqui  gritando, agitando e dizendo que o
aumento era pequeno, que o governo de Minas não valorizava o servidor. Agora que
chega um aumento modesto, que é apenas a recomposição da inflação, pasmem os
senhores,  o  PT  está  obstruindo  a  votação  do  projeto.  O  PT  e  o  PMDB  estão
esvaziando o Plenário, fazendo obstrução para não deixar a Assembleia Legislativa
votar  o  aumento  do  servidor.  O  PT,  durante  12  anos,  dizia  que  o  aumento  era
pequeno,  que o  PSDB não valorizava o  servidor.  E  agora  que chegou apenas  a
recomposição da inflação, o PT não deixa votar. Esse é o futuro que espera Minas
Gerais. Esse é o governo que vamos ter pela frente. Srs. Deputados, cada vez que o
deputado João Leite  sobe à  tribuna para  falar  essas verdades,  vemos que o  PT
treme. Ele tenta confundir a opinião pública, tenta confundir as pessoas que estão
nos vendo pela televisão. O que está acontecendo, de maneira firme e clara, é que o
PT não quer deixar a Assembleia Legislativa votar aumento para o servidor. Ao longo
dos  últimos  12 anos,  o  PT fazia  cartazes  com carinhas  de  deputados,  porque  o
governo  mandava  um  aumento  real  de  3%,  4%,  e  eles  apresentavam  emenda
dizendo que teria de ser 12%. E aí, nós, de maneira correta, votávamos contra aquela
emenda,  e  eles  faziam a  maior  algazarra,  dizendo que  o  PSDB não  gostava de
servidor. Agora que chega a recomposição da inflação, o PT não nos deixa votar a
favor dos professores, a favor dos servidores da saúde. São os mesmos servidores
que o PT dizia não serem valorizados. Olha onde chegamos. Presidente, era esse o
esclarecimento  que queria  fazer.  Tudo que as pessoas  estão  falando é  balela.  A
verdade é que o PT não quer deixar votar o aumento com o argumento de que vai
impactar o caixa do governo no ano que vem. Não interessa qual é o governo, o
servidor público é servidor do Estado, não é do PT nem do PSDB. Ele merece ter,
pelo menos, a recomposição da inflação. E quando Aécio Neves sobe na tribuna do
Senado, o PT treme. Quando sobe João Leite na tribuna da Assembleia Legislativa, o
PT treme. Quando o PSDB vem e fala, o PT treme, treme de medo das verdades que
estão  sendo  ditas  aqui.  Muito  obrigado,  presidente.  Esse  esclarecimento  era
importante para a opinião pública de Minas Gerais.

O deputado Durval Ângelo - Presidente, quero fazer uma questão de ordem em
relação ao primeiro projeto que vamos votar, que é um projeto de natureza tributária.
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A minha  questão  é  dirigida  à  Mesa  Diretora,  que  deveria  remeter  o  projeto  às
Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira desta Casa, que
não deram a ele a devida atenção e o devido parecer. O Código Penal e a Lei de
Responsabilidade Fiscal são claros no sentido de que, no final de uma gestão, nos
seus  dois  últimos  quadrimestres,  não  podemos  autorizar  despesa  sem  haver  o
recurso previsto em caixa para o futuro governo. A mesma coisa é que não podemos
dar isenção fiscal sem a devida compensação. Se o projeto não trouxer esse dado
para  que seja  apreciado pelo  Plenário,  não temos  condições  de  votá-lo.  Há uma
impossibilidade regimental para que seja votado. O que estamos assistindo é que o
governo, depois, acrescentou, sem parecer das devidas comissões desta Casa, seis
emendas  que  envolvem  33  artigos,  sem  que  tenha  havido  esse  cuidado.  Se  no
projeto original, que trata da redução do etanol, o que é correto, há o estudo e o
parâmetro  financeiro  estabelecidos,  porque  estamos  fazendo  a  compensação  no
aumento da gasolina, nos outros seis itens não há. Assim, vejo que a discussão feita
aqui tem pertinência sim, mas há a questão de entrarmos na pauta seguinte, que a
Mesa Diretora tem que responder. Queremos um esclarecimento a respeito das seis
emendas apresentadas, que envolvem 33 bondades do atual governo, passando a
conta para o futuro governo votar. Gostaria de dizer ao deputado João Leite que a
comissão  de  transição  é  prevista  em  lei  federal  e  tem  sua  similar  no  Estado.  A
comissão de transição - tenho aqui o decreto - foi nomeada pelo governador Alberto
Pinto Coelho. O dispositivo legal  que nomeou a comissão de transição, deputado
João Leite, foi o Decreto nº 46.631, do governador, publicado no Minas Gerais de 25
de outubro,  que  se  referencia  à  Lei  nº  19.434,  de  11/1/2011.  Essa comissão  de
transição, deputado João Leite,  tem fundamentação legal  e sua competência está
estabelecida em lei. A comissão de transição tem também membros do atual governo,
secretários indicados. Quando V. Exa. fala em comissão de transição, entendo que é
uma crítica indireta ao governador do Estado, que estabeleceu, nas competências,
acesso pleno a todas as informações que pedirem ao seu governo.  Está prevista
aqui, inclusive, matéria legislativa de autoria do governador que tramite nesta Casa.
Acho que essa é uma crítica injusta, é uma crítica que não é pertinente. Quando
falamos em comissão de transição, estamos falando de qual setor? É do setor que
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representa o atual governo, que são três ou quatro secretários, ou o próximo governo,
que é representado por seis pessoas? Essa é uma questão pertinente que temos que
analisar aqui. São críticas injustas. Como já dizia Martin Luther King, a injustiça, em
qualquer  lugar,  ameaça  a  justiça  em todos  os  lugares.  Acho  que a  comissão  de
transição tem um papel, sim, e tem direito a informações. O vice-governador Toninho
Andrade manifesta posição como político que é, ele não é membro da comissão de
transição, não foi designado para a comissão de transição. Seria essa a questão de
ordem. Antes de entrarmos na pauta, seria necessária a resposta da presidência a
essa  questão  de  ordem,  porque  as  emendas  não  têm  parecer  e  previsão
orçamentária  conforme  determina  o  código  e  a  própria  Lei  de  Responsabilidade
Fiscal.

O presidente - Vamos proceder à resposta da questão de ordem posteriormente.
Com a palavra, pela ordem, o deputado Paulo Guedes.

O deputado Paulo Guedes - Sr. Presidente, primeiro eu queria dizer ao deputado
Lafayette que o PT não precisa tremer, não treme e nunca vai tremer, porque ele tem
uma sustentação muito  forte,  que é  a sustentação do povo de Minas  e  do  povo
brasileiro. Nós somos o sentimento das ruas, o que ficou muito bem provado nessas
eleições  com  o  resultado  que  tivemos  em  Minas  e  no  Brasil.  Se  alguém  está
tremendo deve ser a turma do PSDB. Está tremendo de medo de perder as mamatas
que tem na Copasa, na Cemig, na Codemig, em inúmeras secretarias e órgãos do
governo do Estado. Deve ter muito bezerrão tremendo de medo de auditoria e de
CPI. Eu acho, Lafayette, que V. Exa., ao falar que o PT treme, na verdade está se
autoqualificando.  A tremelica  está  começando,  deputado  Rogério  Correia.  A ficha
começou a cair. O Lafayette ainda não entendeu que esta Casa e a oposição estão
fazendo seu papel ao defender Minas Gerais e os interesses do Estado. O PSDB,
nesses  12  anos  em  que governou Minas  Gerais,  nunca fez  nenhum agrado aos
servidores públicos mas, depois que perdeu a eleição, ficou bonzinho, e o Aécio, de
ressaca. Ele está esbravejando e até agora não admitiu a derrota. Foi derrotado em
Minas, onde são publicados os jornais que a Andréa domina, nos quais a Andréa
manda escrever o editorial, que a Andréa liga mandando mudar a matéria porque não
é assim que ela quer. Ela e ele devem estar tremendo muito porque, Rogério, os dias
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estão contados. Começou a contagem regressiva, e faltam menos de 30 dias para
que as mamatas acabem. Aí teremos a chance de descobrirmos muita coisa oculta
que acontece aqui em Minas Gerais. Aqui deve ter  muita coisa oculta que até os
trensalões do metrô de São Paulo vão ficar pequenos, porque aqui se encobre tudo.
Aqui é proibido denunciar, é proibido fazer CPI, tudo é proibido porque o imperador
manda e desmanda. Mas o povo soube muito bem dar sua resposta nessas eleições.
Derrotamos esse governo em Minas e derrotamos o partido deles mais uma vez no
Brasil. É por isso, Lafayette, que o PT não treme nem balança. Estamos mais firmes
do que prego na aroeira. Pode ter certeza disso. Por isso, gostaria de dizer para se
prepararem porque a tremelica e o medo devem estar alcançando as pessoas que
querem desvirtuar a força deste Parlamento e do nosso bloco de oposição. Fazemos
obstrução  em prol  dos  interesses  de  Minas  Gerais  porque sabemos  como Aécio
deixou  Minas  Gerais,  com  mais  de  R$102.000.000.000,00  de  dívidas.  Esse  é  o
resultado de 12 anos da maldita herança do PSDB em Minas, coordenado pelo Sr.
Aécio Neves, pela Sra. Andrea Neves e companhia limitada.

O deputado Gustavo Valadares - Presidente, o PT treme e vai tremer durante quatro
anos porque não vai suportar ver a população cobrar as incoerências de um discurso
que durou 12 anos e que não vai mais poder ser dito e colocado em prática pelos
seus  militantes,  ao  longo  dos  próximos  4  anos.  As  pernas  do  deputado  Rogério
Correia e dos demais deputados do PT não param de tremer. Ontem, no Congresso
Nacional, foi uma deputada do PCdoB que pediu que as galerias fossem esvaziadas.
Por outro lado, aqui em Minas, são os integrantes do PT que estão com as pernas
tremendo e que não nos deixam votar um reajuste de 4,6% para os servidores dos
quatro cantos da nossa máquina do Estado. Deputado Wander Borges, o reajuste é
de apenas 4,6%. As pernas têm mesmo de tremer por receio do que vai acontecer
com eles nas próximas eleições municipais. Com certeza, daqui a dois anos, serão
cobrados  pela  incoerência dos discursos.  V.  Exa.,  deputado Gustavo Corrêa,  tem
razão: as pernas do PT vão tremer. Na verdade, são eles que são contra os 90 mil
servidores do Estado da Lei nº 100, que estão ansiosamente esperando a aprovação
da PEC nº 69, deputado Pinduca Ferreira. O PT treme porque não aceita votarmos
um projeto que beneficia ou incentiva o setor sucroalcooleiro, que privilegia e gera
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inúmeros empregos no nosso Estado de Minas Gerais. Como explicarão isso quando
visitarem suas bases e aqueles que ficarão desempregados pelo fato de o PT não ter
votado ou aceitado votar esse tipo de auxílio do Estado às empresas e aos setores
importantes da nossa economia? Presidente, o PT treme e vai continuar tremendo por
quatro anos, já que haverá nesta Casa uma oposição firme, responsável e vigilante.
As pernas do futuro governador também já tremem, presidente, porque ele sabe que,
a partir do dia 1º de janeiro próximo, terá 100 dias para encaminhar a esta Casa o
projeto de redução de ICMS da energia, dita por ele para os quatro cantos de Minas a
mais  cara  do  Brasil.  Está  nas  mãos  do  próximo  governador,  com  suas  pernas
tremulantes, a oportunidade de diminuir o ICMS que, segundo eles, é um dos maiores
do Brasil. Terá 100 dias para fazer isso. As pernas do próximo governador já tremem
porque ele terá 100 dias para encaminhar a esta Casa não um reajuste de 4,6% aos
servidores da educação, mas algo substancial, como assim bradaram ao longo dos
últimos 12 anos, como se este governo que aí está não quisesse beneficiar os nossos
servidores,  em  especial,  da  educação.  Tremem  as  pernas  do  futuro  governador
porque sabe ele que o seu discurso demagogo e o discurso de seu grupo, praticado
ao longo dos últimos 12 anos, não poderá ser colocado em prática nesta Casa a partir
do dia 1º de janeiro. Daremos a ele 100 dias para que parem de tremer suas pernas,
suas mãos e as de seus companheiros e encaminhem esses dois projetos apenas. O
meu colega Puri é um grande companheiro e está ali nas galerias desta Casa. Ele é
vigilante, um homem que está sempre pronto e ansioso para ver as mudanças que o
PT quer colocar em prática - e disse que vai colocar -, logo no início de governo.
Daremos 100 dias para que ele o faça. Deputado João Leite, vamos procurar algum
médico ou alguém que ajude o PT e o futuro governador, dando-lhes um remedinho,
deputado Doutor Wilson Batista, para que parem de tremer as pernas. Por enquanto,
o PT treme. Muito obrigado.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, solicito a palavra pelo art. 164 do
Regimento Interno.

O presidente -  Com a palavra,  pelo art.  164 do Regimento Interno,  o deputado
Rogério Correia.

O deputado Rogério  Correia  -  Muito  obrigado,  Sr.  Presidente,  pelo  art.  164.  As
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ofensas  vêm  daqueles  que  sofrem  derrotas.  É  impressionante:  as  eleições
terminaram, mas os derrotados não se conformam. Portanto o “mimimi”, as ofensas,
tudo isso faz parte hoje da política tucana em Minas Gerais e no Brasil. Sei que a
derrota foi grande, não foi uma derrota pequena, afinal de contas Aécio Neves foi
derrotado em Minas Gerais. Minas derrotou Aécio, e a ressaca faz com que o PSDB
parta para ataques, peça a volta do regime militar e da ditadura e fale em ditadura e
impeachment.

O senador Aécio Neves colocou pessoas na galeria do Congresso para chamar a
senadora  de  vagabunda,  e  ainda  há  pessoas  que  vêm  aqui  para  defender  isso.
Ontem no Congresso Nacional pessoas ligadas ao senador e ao PSDB xingaram a
senadora de vagabunda. O “mimimi” e a ausência de processo democrático do PSDB
estão estranhando-nos. Agora vem uma nova característica do PSDB: ele gosta de
apanhar. Ele apanhou do PT por quatro vezes seguidas e fala agora que o PT está
tremendo. O PSDB está tremendo de tanto apanhar. Isso deve ser fruto da ressaca
eleitoral do Aécio Neves. Então Aécio Neves treme pela ressaca eleitoral e por outras
coisas e, ao tremer, ataca os outros dessa forma indevida e não aceita o resultado
eleitoral. Ele arma para o próximo governo armadilhas, herança maldita. Eles querem
fugir do debate com “mimimi” e ataques pessoais ao PT, ataques injustificados de
quem perdeu quatro eleições seguidas e devia tremer.

Lembram-se  do  senador  dizendo  que  gosta  de  derrotar  o  PT?  O  falastrão?  O
fanfarrão? Assim é o PSDB. São falastrões; gostam de ofender. Agora dizem que o
PT  treme.  São  eles  que  tremem  de  tanto  perder  eleição.  Foram  quatro  derrotas
seguidas, e eles não aprendem que o povo não quer o projeto tucano para o Brasil, o
projeto que destruiu o País.  Lula e Dilma tiveram de reconstruir  o Brasil.  O povo
brasileiro,  o povo mineiro e, especialmente, o mais pobre não aguentam mais um
governo tucano; por isso, foram quatro derrotas seguidas. As pernas tucanas, que
tremem de tanto apanhar, deviam firmar-se em pontos mais sólidos e populares, em
vez de ficar repetindo o “mimimi” das elites brasileiras e mineiras. Não aprendem com
a derrota eleitoral e continuam falastrões.

Deputado Durval Ângelo, agora querem fazer política com recurso dos outros. É
impressionante. Estão deixando heranças malditas e mais heranças malditas para o
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governo. Há uma dívida, deputado Paulo Guedes, de R$100.000.000.000,00. Minas
Gerais é o Estado per capita mais endividado do Brasil. Saiu ontem na imprensa um
dado  negativo  fornecido  por  eles:  são  mais  de  R$2.000.000.000,00  de  dívida  no
orçamento deste ano. É assim que deixarão o Estado de Minas Gerais com a herança
maldita. Sabem por que o PSDB treme? O PSDB treme em Minas porque tem medo
de CPI. O partido tem medo da CPI da Codemig porque saberemos o que fizeram na
Cidade Administrativa; tem medo da CPI da Cemig porque saberemos o que fizeram
com  a  Andrade  Gutierrez;  da  CPI  da  Saúde  porque  saberemos  onde  colocaram
R$8.000.000.000,00  que  foram  garfados.  O  PSDB  treme  de  medo  da  CPI  da
Educação,  porque  tiraram  R$8.000.000.000,00  dela  e  não  pagaram  o  piso  aos
professores. Eles tremem de medo do governo que virá. Essa é a perna que treme no
PSDB. Eles tremem de medo do que fizeram de errado por 12 anos em Minas Gerais.
Tremem  de  medo  do  dinheiro  que  tiraram  dos  servidores  públicos,  inclusive  da
Assembleia  Legislativa.  Eles  roubaram  do  Funpemg  e  agora  querem  tirar  esse
dinheiro  da  MinasCaixa.  Essa é  a  tremedeira  do  PSDB.  Treme porque  perdeu a
eleição em Minas.  E 12 anos não são 12 dias. Foram 12 longos anos,  e o povo
mineiro quer fazer o acerto de contas. Aécio Neves perdeu a eleição. Não adianta ele
tentar ficar no Senado achando que ganhou a eleição como um playboy mimado, um
menino do Rio mimadinho, que fica às custas de uma imprensa que o protege, que o
cerca  como fez  em Minas.  Acabou.  E o  “mimimi”  tucano tem  de  subordinar-se à
democracia. A democracia derrotou os tucanos. Minas está livre. Minas é liberdade.
Vamos fazer as CPIs e as auditorias necessárias. Treme, PSDB.

O presidente - Com a palavra, pela ordem, o deputado Gustavo Corrêa.
O deputado Gustavo Corrêa - Presidente, vou ser breve nas minhas palavras e não

vou  entrar  no  mérito  se  tremem  as  pernas  do  partido  A ou  B.  O  que  me  deixa
extremamente  preocupado  é  que,  até  na  vitória,  temos  de  saber  ganhar  como
também temos de saber perder. A obsessão que determinados parlamentares têm em
relação ao ex-governador Aécio Neves beira o impressionismo, deputado João Leite.
Nunca  vi  nada  igual.  Uma  pequena  maioria  brasileira  quis  que  permanecesse
determinado partido à frente do governo federal, mas eles não conseguem esquecer
o ex-governador Aécio Neves. Não sei os motivos por que fazem isso. Começo a ficar
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extremamente preocupado, deputado Gustavo Valadares, porque vejo que a falta de
coerência e princípios começa exatamente a prevalecer nesta Casa. No início dessas
discussões,  presidente  Hely  Tarqüínio,  determinados  parlamentares  fizeram  uma
crítica à oposição na Câmara dos Deputados ontem e disseram que ela tinha levado
gente às  galerias  para xingar.  Esses parlamentares se esqueceram de quantas e
quantas  vezes  inflamaram  o  público  nas  galerias  desta  Casa,  para  que  os
parlamentares, hoje da situação, fossem ofendidos, chamados de ladrões e até de
cornos.  Deputado  Wander  Borges,  até  de  cornos  alguns  parlamentares  já  foram
chamados. Cadê a coerência? Só existe um lado da moeda? Vamos olhar os dois
lados. Por outro lado, começamos a ver que será uma grande farsa. Pregaram a vida
inteira que o Estado deveria pagar melhor os servidores públicos. Então vamos votar
o reajuste que o governador está propondo, Mas não. Eles pregaram na campanha
que o Brasil era um mar de rosas e que a inflação brasileira não existia; no entanto, a
inflação está aí. Deputado Carlos Henrique, o pior é que me incomoda profundamente
a grande vergonha. Deputado João Leite, na última segunda-feira, o atual partido da
presidente  da  República  instituiu  no  País  a  compra  de  voto  quando publicou,  no
Diário Oficial da União, um decreto vinculando a aprovação da LDO, exatamente para
pagar as emendas partidárias. Onde está a democracia? Onde está a democracia?
Deixem os parlamentares expressarem a sua vontade, dizendo se concordam ou não.
Eles  não  sabem  cumprir  as  leis  e  querem  se  impor  exatamente  aqui.  Fico
preocupado, pois não sei como serão os próximos quatro anos aqui. Parece-me que
passaram  uma borracha  e  esqueceram  tudo  que  defendiam  no  passado.  Vamos
votar, como disse o deputado Wander Borges. Não é o atual e o futuro governo que
pregam as votações. É o povo que clama. Sr. presidente, para encerrar, dando uma
demonstração de que o futuro governo não gosta de cumprir as leis, o Decreto nº
46.631, que instituiu a comissão de transição, em seu artigo 6º, diz o seguinte: “Os
membros da comissão de transição, no desempenho das suas atividades, deverão
manter sigilo dos dados e informações...

O presidente - Com a palavra, pelo art. 164 do Regimento Interno, o deputado João
Leite.

O deputado João Leite -  Sr.  Presidente,  lamento  pelo  nível  a que chegou esta
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discussão, mas gostaria de reafirmar que o PT treme. O PT treme pois deu o maior
calote da história  no povo brasileiro.  Os brasileiros acreditavam no PT,  mas esse
partido produziu o maior calote da história do Brasil. O PT prometeu aos brasileiros
que seria transparente. Ele seria um partido que faria tudo bem feito. Porém, depois
de 12 anos de partido, vemos escândalos após escândalos.

Imaginem o que estamos vendo em relação à maior empresa deste país. O que o
PT fez com a Petrobras? Escândalos.  Estamos vendo,  por  delação premiada, um
diretor da Petrobras dizer que o tesoureiro do PT ia àquela empresa buscar dinheiro.
Agora veio a denúncia de que Paulo Roberto Costa foi entregar à cunhada do Sr.
Vaccari, tesoureiro do PT, a parte do dinheiro da Petrobras. Eles tiravam dinheiro da
Petrobras.

O PT treme porque, como disse um dos ministros do Supremo Tribunal Federal, o
mensalão foi um crime de menor monta diante do petrolão, ou seja, diante do assalto
à  Petrobras.  Fico  impressionado  ao  ver  que  algumas  pessoas  ainda  aceitam  e
acreditam no PT depois desse vexame e decepção. Gostaria de dizer a você que, em
algum momento da minha vida, acreditei muito no PT. Que decepção. Por isso, o PT
treme. O PT treme porque decepcionou o povo brasileiro. O PT treme porque, depois
de ganhar as eleições, conseguiu dividir o Brasil entre aqueles que não acreditam
mais nesse partido e os que acreditam. Por isso, o PT treme. O PT treme porque as
suas contas não são transparentes. O PT treme porque até a campanha de Minas
Gerais está sub judice. O candidato Pimentel disse que gastaria R$40.000.000,00 em
sua campanha, mas gastou R$51.000.000,00. Por isso, o PT treme. Ele nem está
certo de que será diplomado. O PT treme por isso. A campanha do PT no Norte de
Minas é uma vergonha. É uma vergonha a campanha do PT no Norte de Minas; os
coronéis do PT no Norte de Minas Gerais. É lamentável. Por isso o PT treme. E tem
que tremer mesmo, porque as coisas virão à tona; as coisas serão esclarecidas. Não
temos medo de CPI. Quero que procurem e achem qualquer mamata minha neste
governo. Como disse o deputado Gustavo Corrêa - e estamos atentos a isso -,  é
crime de responsabilidade tornar público qualquer documento em uma comissão de
transição. Que venham as CPIs, queremos saber a verdade.

Vamos acompanhar, Sr. Presidente, esse PT que já está nas ruas se digladiando,
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querendo diretorias da Cemig. Procurem qualquer coisa minha na Cemig. Vão brigar
por causa da Copasa. Procurem qualquer coisa minha na Copasa. Quero ver mesmo.
Procurem  qualquer  coisa  minha  na  Codemig.  Quem  sabe  agora  vão  derrubar  a
Cidade Administrativa que tanto criticaram? Quem sabe acontecerá isso? Quem sabe
o PT, que treme, vai explicar a campanha eleitoral no Norte de Minas, que está sub
judice?  Quem  sabe  vai  explicar  R$11.000.000,00  a  mais  na  campanha  para  o
governador do Estado? Quero lembrar algo que falávamos quando éramos jogador
de futebol: o PT treme porque fez gol de mão, e gol de mão não vale. Ganharam com
gol de mão. Expliquem essa campanha em Minas Gerais, expliquem a campanha no
Norte de Minas. Isso está na Polícia Federal.

2ª Fase
O presidente - Esgotada a hora destinada a esta fase, a presidência vai passar à 2ª

Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação da matéria constante na pauta.
O deputado Paulo Guedes - Art. 164, Sr. Presidente.
O deputado João Leite - Não citei nome de deputado, citei o Norte de Minas.
O deputado Paulo Guedes - Mas o meu nome foi citado anteriormente, deputado

João Leite. Art. 164, Sr. Presidente.
O presidente -  Vou conceder  a palavra apenas aos deputados Paulo Guedes e

Doutor Wilson Batista, que solicitaram a palavra pelo art. 164.
O deputado João  Leite  -  Sr.  Presidente,  o  Regimento  é  claro:  se  for  citado,  o

deputado pode solicitar a palavra pelo art. 164.
O presidente -  Com a palavra,  pelo art.  164 do Regimento Interno,  o deputado

Paulo Guedes.
O  deputado  Paulo  Guedes  -  Inicialmente,  Sr.  Presidente,  quero  perguntar  ao

deputado que acaba de usar a palavra: qual é a acusação que V. Exa. faz sobre o
processo eleitoral em Minas Gerais, especialmente no Norte de Minas, onde vocês
foram derrotados em várias cidades? Em algumas delas, administradas pelo próprio
PSDB, a presidenta Dilma teve mais de 88% dos votos.

Gostaria de dizer, deputado João Leite, em primeiro lugar, que o Norte de Minas
deu ao PSDB e ao grupo do Aécio uma resposta muito clara. Isso não aconteceu
somente agora. Se vocês pesquisarem o resultado de quatro anos atrás, o Anastasia,
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quando foi candidato a governador e venceu as eleições, foi  derrotado em quase
todas as cidades do Norte de Minas, região que foi simplesmente retirada do mapa
pela administração de vocês em 12 anos no Estado. Foram 12 anos de exclusão, 12
anos  sem  obras,  12  anos  sem  nenhuma  esperança.  Para  o  Norte  de  Minas,  o
governo do PSDB só mandou sacos de maldade. Para lá mandou os fiscais do DER
perseguir os taxistas. Para lá mandou toda a tropa de choque do IEF perseguir e
aplicar multas abusivas aos produtores da nossa região. Para lá vocês mandaram só
as migalhas, porque lá não chegou nada. Montes Claros, capital do Norte de Minas,
deputado João Leite, em 12 anos de governo de vocês, não ganhou nenhuma obra
de relevância.  Aqui  há  vários  deputados  da  região  que podem  testemunhar  isso.
Posso perguntar aos deputados Carlos Pimenta, Gil Pereira, Arlen Santiago e Tadeu
Martins Leite qual foi a obra de relevância que Aécio Neves e Anastasia fizeram em
Montes  Claros  nesses  12  anos.  Nenhuma.  Prometeram  construir  o  hospital  do
trauma, mas deixaram todos traumatizados, porque o hospital não saiu. Enfim, foi um
governo pífio, um verdadeiro desgoverno para a nossa região. Por isso eles estão
sentindo o golpe da derrota.

Deputado Sávio Souza Cruz,  como todos sabemos, a Andréa determina, manda
que editoriais de jornais achincalhem as pessoas que foram consagradas nas urnas
democraticamente pelo povo do Norte de Minas e de outras regiões do Estado. Não
tenho, deputado João Leite, medo de nenhuma denúncia, de nenhuma investigação,
porque  sou  um  homem  honrado.  V.  Exa.  e  os  demais  deputados  desta  Casa
conhecem a minha origem, sabem de onde vim, sabem de quem sou filho. Tenho
muita honra em dizer que nasci em São João das Missões, no Norte de Minas, ao
lado da aldeia dos índios xacriabás, filho de família humilde, pobre. Trabalhei na roça,
trabalhei em tudo o que você possa pensar. Tudo o que consegui na minha carreira
política foi com luta, determinação e honradez. Portanto, não é um jornal, não é o
Hoje em Dia, não é nenhum jornaleco que vai apagar a estrela de uma pessoa que
vive no dia a dia a luta do povo da minha região. O Norte de Minas conhece Paulo
Guedes, o Norte de Minas me conhece. Que não me venha a Sra. Andrea Neves
determinar  que esse ou aquele  jornaleco denigra  a  imagem de uma pessoa que
sempre lutou pelos interesses de sua região. Vou continuar lutando, doa em quem
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doer. Podem espernear, podem tremer, podem fazer o que quiserem mas, da tribuna
desta Casa, não vão retirar este homem simples, este pé rachado, este homem que
não foge à luta, este homem que cresceu vendo a mãe carregar água na cabeça,
este homem que nem o tacho de sabão lhe  tirou a vida e o direito  de  continuar
lutando.  Por  isso,  deputado  João  Leite,  ninguém  vai  calar-me,  muito  menos  a
imprensa de Minas Gerais. Não temo nada, não temo nenhuma investigação. Estão
abertas as minhas contas, o meu sigilo bancário, telefônico e fiscal para a Polícia
Federal e para quem quiser. Quem não deve não teme. Não devo nada a ninguém.
Corre sangue nessas veias, sangue de trabalhador, de homem que não foge à luta.
Por isso, está dado o recado a V. Exa. e a quem interessar.

O presidente - Doutor Wilson Batista, farei uma pergunta: do art. 164 solicitado, o
parágrafo  único  diz  que  a  palavra  deve  ser  concedida  a  um  deputado  por
representação partidária. O deputado João Leite também está requerendo. Agora, há
dois  pedidos.  O  parágrafo  único  do  art.  164  diz  que  a  palavra  será  concedida
somente a um deputado por representação partidária. Pergunto aos dois deputados
quem pode falar em nome dos dois.

O deputado  Doutor  Wilson  Batista  -  Sr.  presidente,  fui  citado pessoalmente  no
pronunciamento do Gustavo, logo o João Leite não tem como responder por mim.

O presidente - V. Exa. foi citado como uma corporação; é muito abstrato.
O deputado Doutor Wilson Batista -  Há mais agravante ainda: respeito a minha

profissão como médico e como deputado. Portanto, são dois agravos.
O presidente -  Com a palavra,  pelo art.  164 do Regimento Interno,  o deputado

Doutor Wilson Batista.
O deputado Doutor Wilson Batista - Ao final do meu pronunciamento, Dr. Hely, V.

Exa.  entenderá  o  meu questionamento.  Inicio com um poema escrito  em  A nova
Heloísa: “Tudo é absurdo, mas nada é chocante, porque todos se acostumam a tudo”.
O que vivenciamos nesta manhã é um tremendo absurdo. Um tremendo absurdo!

Os discursos são eloquentes, os discursos são muito bonitos, mas, para esta Casa,
para o nosso papel de deputado de pouco servem. Estamos aqui para defender o
povo e estamos hoje ouvindo dizer que os políticos estão tremendo, que o PT está
tremendo. Ninguém está tremendo, Dr. Hely. Hoje, quem treme neste país é o povo
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que precisa de nosso trabalho como deputado, é o povo nas filas dos hospitais, é o
paciente no corredor do hospital, que está aguardando por meses uma cirurgia. Esse
está tremendo. Não é nenhum político do PT que está tremendo nem o próprio PT,
porque todos  eles,  após tantos  absurdos,  já  estão aí  perdoados.  Quem não está
sendo perdoado neste país é o povo.

Quando trabalhei num hospital em Barbalha, há 15 anos, atendíamos a todos os
pacientes com câncer. Hoje os pacientes do mesmo hospital estão aguardando por
meses,  por  anos  um  atendimento  oncológico.  Esse  paciente  que  está  com
diagnóstico de câncer está tremendo na fila e não está sendo atendido. Sua cirurgia
não foi  marcada e os  seus exames  não foram realizados.  Então,  é  ele  que está
tremendo. Não tem ninguém mais tremendo neste país, muito menos político, muito
menos petista, muito menos o PT. Não estão tremendo. Eles estão sim sabendo que
podem fazer tudo e que o País está a beira de um colapso. Quem está tremendo é o
povo, é o brasileiro, é a brasileira, são os mineiros.

Deputado João Leite, esses estão tremendo com esse desgoverno insensível ao
sofrimento  das  pessoas.  Esse  governo  não  sabe  o  quanto  as  pessoas  estão
tremendo, não vê a família que tem um filho na mira de traficante. A família toda está
tremendo. Tenham certeza de que nenhum político treme neste país. É o País da
impunidade, onde hoje se valoriza o malfeito, João Leite. O exemplo que temos hoje
no País  é  esse.  E o  povo brasileiro,  o  mineiro,  a mineira e  toda a  família  estão
tremendo com as dificuldades que enfrentam. O trabalhador que acorda de manhã e
entra no transporte público, lotado, sem espaço, está tremendo, com medo de chegar
atrasado ao  serviço,  ameaçado  de  desemprego.  Essas  pessoas  estão  tremendo,
como o  estudante  que passou sua vida  estudando,  preparando-se para  fazer  um
concurso e, hoje, aprovado, não foi admitido e tem suas responsabilidades a cumprir.
Essas pessoas estão tremendo.

Ouvimos aqui, durante toda a manhã de hoje, que o partido A está tremendo, bem
como o partido B. Quem está tremendo? Eles andam de avião pelo Brasil afora, tiram
férias durante todo o ano, fazem o que querem no País, não têm dificuldade. Você
acha que alguém está tremendo? Ninguém está tremendo. Quem está tremendo é o
povo, o trabalhador que vive com salário mínimo, que trabalha durante todo o dia e,
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no final do mês, convive com inflação, aluguel para pagar, despesa com medicamento
e hospital. Os exames não são feitos. Quantas pessoas estão na fila,  aguardando
para realizar um exame? Exerço medicina todos os dias, não sou médico de político
que treme, mas do povo que, no dia a dia, enfrenta dificuldade e treme na minha
frente.

É isso que temos de fazer aqui: parar com esse absurdo de defender partido A ou B
e  dar  continuidade  a  uma  eleição  que  já  terminou.  Quando  vai  terminar  esse
palanque? Até quando vamos resolver processos do Ministério Público? Temos de
resolver  a nossa pauta,  que está parada há meses.  Precisamos mostrar  à nossa
sociedade  que  acreditamos  no  nosso  trabalho,  que  somos  capazes  de  votar,  de
decidir o que propusemos nesta Casa. Vamos enfrentar o nosso papel de deputado
aqui. Isso é absurdo, chocante. Não podemos nos acostumar com isso, muito menos
nós, deputados, que trabalhamos a favor do povo. Muito obrigado.

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 Dilzon Melo) - (- Faz a chamada.)
O presidente - Responderam à chamada 26 deputados. Portanto, não há quórum

para votação.
Encerramento

O presidente - Tendo em vista o projeto que se encontra na faixa constitucional e
em  fase  de  votação,  sobrestando  as  demais  matérias  constantes  na  pauta,  a
presidência  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,  e para a
extraordinária também de hoje, às 20 horas, nos termos do edital  de convocação.
Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.036/2014

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 2.036/2014, de autoria dos participantes da 11ª
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edição do Parlamento Jovem Minas 2014 - Envelhecimento e Qualidade de Vida -,
contém  propostas  aprovadas  para  o  Documento  Final  do  evento,  no  âmbito  do
subtema 1, “Direito ao envelhecimento com qualidade de vida”.

Publicada no  Diário do Legislativo de 12/11/2014, a matéria foi distribuída a esta
comissão  para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  102,  XVI,  “a”,  do  Regimento
Interno.

Fundamentação
O Parlamento Jovem de Minas tem como objetivo estimular a formação política e

cidadã de estudantes dos ensinos médio e superior dos municípios mineiros. Para
tanto,  promove  atividades  que  levam  esses  jovens  a  compreender  melhor  a
organização dos Poderes, em especial o Legislativo, e a importância da participação
popular no Parlamento.

Lançado em 2004, o projeto é uma iniciativa da Assembleia em parceria com a
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais - PUC Minas. As primeiras edições
do  evento  foram  restritas  à  Capital  e,  a  partir  de  2010,  o  projeto  foi  ampliado,
passando a contar com a participação das câmaras municipais.

Até 2013, o projeto era desenvolvido em duas etapas: a municipal, com atividades
de  formação,  debates  e  proposições  apresentadas  pelos  jovens  nos  parlamentos
municipais;  e  a  estadual,  na  ALMG,  com  o  debate  e  a  votação  das  propostas
aprovadas  em  cada  município.  Em  2014,  o  projeto  ganhou  a  etapa  regional,
intermediária  entre a municipal  e a estadual.  Nessa etapa,  os  municípios  do polo
discutem as propostas da etapa municipal, que são consolidadas em um documento
que representa o interesse da região.

Ao  fim  da  etapa  estadual,  o  documento  final  do  Parlamento  Jovem  Minas  é
aprovado e entregue à Comissão de Participação Popular para emissão de parecer e
encaminhamento das matérias aprovadas.

Em 2014, o tema central do projeto foi Envelhecimento e Qualidade de Vida. Para
debate,  esse tema foi dividido em três subtemas: “Direito  ao envelhecimento com
qualidade de vida”, “Promoção da convivência intergeracional” e “Protagonismo social
e político”.

A seguir são apresentadas as análises das propostas aprovadas para o subtema 1,
“Direito ao envelhecimento com qualidade de vida”.
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A Proposta nº 1 sugere a implantação gradativa, pelo governo estadual,  de alas
geriátricas  nos hospitais  públicos e conveniados com a administração pública e a
garantia de atendimento por profissionais especializados nas áreas de geriatria.

Percebe-se  que  essa sugestão indica  a  preocupação dos  jovens  em garantir  o
acesso  dos  idosos  aos  serviços  hospitalares  quando  necessário,  bem  como  em
assegurar a qualidade dos cuidados prestados.

As principais normas relativas à garantia e defesa dos direitos dos idosos - Política
Nacional do Idoso, aprovada por meio da Lei nº 8.442, de 4 de janeiro de 1994; e
Estatuto  do  Idoso,  instituído  pela  Lei  nº  10.741,  de  1º  de  outubro  de  2003  -
apresentam disposições que buscam assegurar a assistência integral à saúde dessa
faixa da população, incluindo seu atendimento por profissionais especializados em
geriatria e gerontologia. O Estatuto garante também o direito a acompanhante nas
internações  hospitalares  e  a  atendimento  domiciliar,  incluindo  internação,  quando
necessário.

Em consonância com essas normas, a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa
inclui  entre  os  itens  prioritários  para  a  pactuação  com  estados  e  municípios  o
provimento de recursos para qualificação dos profissionais na atenção ao idoso e a
determinação de critérios mínimos para o funcionamento das unidades de saúde do
SUS, além de ressaltar a necessidade de implementação das Redes Estaduais de
Atenção à Saúde da Pessoa Idosa.

Em Minas Gerais, a Rede Estadual de Atenção à Saúde do Idoso inclui como um de
seus componentes  os  hospitais  de referência micro  e macrorregional,  que devem
servir de suporte ao idoso em situação de urgência e emergência.

A admissão e a permanência em leitos hospitalares deve ocorrer de forma regulada
e  baseada  em  critérios  objetivos,  a  fim  de  garantir  a  equidade,  a  eficiência  e  a
qualidade  da  assistência.  A  idade  é  um  dos  fatores  a  serem  considerados  na
avaliação do quadro clínico, porém em conjunto com os demais elementos. Nesse
sentido,  a  implantação  de  ala  para  um  segmento  específico  poderia  dificultar  a
alocação dos leitos de acordo com as variações de demanda pelo serviço.

A criação de alas específicas também pode acarretar a segregação dos idosos no
espaço hospitalar sem necessariamente aprimorar sua assistência. Observamos que
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a  melhoria  da  qualidade  no  atendimento  ofertado  depende  especialmente  da
capacitação dos profissionais de saúde e da humanização do ambiente hospitalar,
diretrizes já instituídas pela legislação.

Dessa  forma,  julgamos  conveniente  encaminhar  a  Proposta  nº  1  por  meio  de
requerimento à Secretaria de Estado de Saúde - SES -, solicitando que esse órgão
promova a qualificação continuada dos profissionais que atendem à população idosa
nos serviços de saúde sobre temas relacionados com o envelhecimento.

A Proposta nº 2 sugere a criação do Centro de Apoio e Valorização do Idoso - Cavi -
e a adaptação dos centros já existentes, com a finalidade de promover a socialização
por meio de atividades culturais, educacionais e de lazer, bem como o atendimento
especializado à saúde.

Observamos que o Estado já  conta com equipamentos criados para atender às
finalidades  propostas.  O  Programa  Mais  Vida,  implementado  para  estruturar  e
qualificar a assistência à saúde do idoso, conta com os Centros Mais Vida, os centros
de especialidades e os hospitais-dia, componentes da Rede Estadual de Atenção à
Saúde do Idoso.

Os  Centros  Mais  Vida  constituem-se  como  centros  de  referência  de  atenção
secundária que têm entre os seus objetivos atender ao idoso frágil encaminhado pela
atenção primária, por meio de equipe multiprofissional, disponibilizar atendimento aos
idosos com doença de Alzheimer e de Parkinson e promover ações educativas. Esses
centros também disponibilizam as Casas de Apoio, que funcionam como serviço de
hotelaria  para acolhimento  do  idoso frágil  encaminhado de outro  município  e  seu
acompanhante.

O idoso também pode ser atendido no âmbito da atenção secundária pelos centros
de especialidades. Apesar de não serem voltados especificamente para a população
idosa, tais centros devem prestar o atendimento ao idoso na perspectiva da atenção
integral, atuando de forma articulada com os demais dispositivos da rede de saúde.

A integralidade do cuidado também pressupõe a  articulação intersetorial.  Nesse
sentido, os centros-dia proporcionam atendimento a necessidades pessoais básicas
do  idoso,  atividades  terapêuticas  e  socioculturais.  A  assistência  social  também
oferece serviços de proteção social voltados ao idoso, com o objetivo de promover a



717
____________________________________________________________________________

socialização e o fortalecimento de  vínculos  com a família  e a  comunidade.  Cabe
esclarecer que os serviços nessa área também são objeto de análise de proposta
apresentada no âmbito do subtema 2 - Promoção da Convivência Intergeracional.

Tendo em vista que os serviços solicitados já são oferecidos nos equipamentos na
área da saúde e da assistência social, opinamos pelo não acolhimento da Proposta nº
2.

A Proposta nº 3 trata da criação da Secretaria Estadual do Idoso, com o objetivo de
formular, executar, avaliar e aprimorar a política estadual de atendimento à pessoa
idosa.

Salientamos que cabe exclusivamente ao Poder Executivo criar e dispor sobre o
funcionamento de órgãos e entidades em sua estrutura administrativa. Ademais, é
importante ressaltar que as políticas para o idoso compreendem ações em múltiplas
áreas,  como  saúde,  assistência  social,  transporte,  segurança,  educação,  cultura,
entre outros.

A variedade de temáticas que interessam aos idosos - assim como acontece com
os  demais  grupos  -  exige  da  administração  pública  uma  atuação  transversal,
possibilitando a articulação entre os diferentes setores de governo e destes com a
sociedade.  Essa  abordagem  propicia  uma  compreensão  mais  completa  dos
problemas  apresentados,  a  partir  do  aproveitamento  e  da  integração  dos
conhecimentos técnicos de cada área.

O  órgão  responsável  pela  coordenação  e  acompanhamento  das  ações  de
promoção e defesa do idoso no Estado é a Coordenadoria Especial de Políticas para
o Idoso, subordinada à Subsecretaria de Direitos Humanos, órgão da Secretaria de
Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social - Sedese. Entre as competências da
Coordenadoria,  está  a  promoção  da  intersetorialidade,  da  transversalidade  e  da
integração das políticas para as pessoas idosas no Estado, conforme disposto no
inciso XXII do art. 27 do Decreto nº 46.576, de 6 de agosto de 2014, que dispõe sobre
a organização da Sedese.

Sendo assim, opinamos pelo não acolhimento da Proposta nº 3.
A Proposta nº  4  trata  da  instituição do Prêmio  Sabedoria,  destinado a agraciar

financeiramente  os  municípios  que  desenvolverem  políticas  especializadas  e
inovadoras para o idoso.
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A Constituição Estadual prevê como um dos objetivos prioritários do Estado a oferta
de assistência aos municípios, em especial àqueles que apresentem baixa condição
de  desenvolvimento  socioeconômico.  Nesse  sentido,  o  Estado  provê  apoio  aos
municípios por meio de estímulos técnicos e financeiros para a implementação de
ações em diferentes áreas, como saúde, assistência social e educação, entre outras,
que podem incluir o público idoso.

A ideia de estabelecer uma classificação dos municípios para premiar os melhores
colocados  apresenta  dificuldades.  Primeiramente,  porque,  apesar  de  ser  positivo
reforçar  boas  iniciativas  de  gestão,  a  premiação  financeira  dos  municípios  que
desenvolvam as melhores ações pode fazer com que aqueles com menos recursos
não recebam o apoio necessário.

Em segundo lugar, porque a definição dos parâmetros para a instituição do prêmio
requer  uma  avaliação  criteriosa  de  quais  indicadores  realmente  apontariam  os
municípios  mais  qualificados.  Também  seria  necessário  que  os  dados  a  serem
estudados estivessem disponíveis e atualizados para todos os municípios.

Vale lembrar que a Organização Mundial da Saúde - OMS - elaborou o Guia Global
das Cidades Amigas do Idoso,  idealizado como um instrumento para avaliação e
melhoria permanente das condições que as cidades oferecem para os idosos, porém
sem a finalidade de comparar desempenhos. O guia é composto por uma lista de
checagem com características  identificadas pelos próprios  idosos como amigáveis
entre as diferentes dimensões da vida urbana.

A ferramenta pode ser utilizada por pessoas ou grupos interessados em melhorar
as condições de vida para o idoso em seu município, como governo, organizações de
voluntários ou o setor privado. Os idosos devem ser incluídos como parceiros em
todas  as  etapas  de  sua  utilização,  participando  da  avaliação,  da  sugestão  de
mudanças e da implementação de projetos.

A III  Conferência  Estadual  dos  Direitos  da  Pessoa  Idosa,  realizada  em  2011,
aprovou a proposta de aplicação, nos municípios mineiros, das diretrizes da OMS
constantes no guia.

Considerando,  portanto,  os  benefícios  da  utilização do guia  Cidades Amigas do
Idoso como um instrumento de autoavaliação e melhoria das condições ofertadas
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para a pessoa idosa, sugerimos o encaminhamento da Proposta nº 4 na forma de
requerimento  à  Sedese,  com  vistas  a  estimular  e  orientar  os  municípios  na  sua
aplicação.

A Proposta nº 5 solicita a criação de um programa estadual com a finalidade de
contratar  pessoas capacitadas para auxiliar  famílias  de baixa renda no cuidado a
idosos debilitados.

A Política Nacional do Idoso e a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, já
mencionadas, enfatizam a importância da assistência ao idoso no contexto domiciliar.
O cuidado no domicílio,  além de propiciar  o convívio familiar,  diminui o tempo de
internação hospitalar e contribui para a promoção da saúde física e mental do idoso.

Apesar  de  incluída  na  Classificação  Brasileira  de  Ocupações,  a  profissão  de
cuidador de idosos não é regulamentada e não há um currículo mínimo exigido para a
formação  desse  profissional.  O  Projeto  de  Lei  nº  4702/2012,  em  tramitação  na
Câmara dos Deputados, dispõe sobre a regulamentação da profissão, respeitando as
competências de outras profissões.

Em 2008,  o Ministério  da  Saúde lançou o Programa Nacional  de  Formação de
Cuidadores de Idosos - PNFCI -, com a finalidade de oferecer cursos em 36 escolas
técnicas do SUS para qualificar 66 mil cuidadores em quatro anos. Contudo, o PNFCI
foi interrompido pouco mais de um ano após o seu início devido a resistências dentro
do Ministério e por parte de entidades de classe, preocupadas com a superposição de
competências e o futuro impacto orçamentário com trabalhadores que não estavam
formalmente inseridos no SUS.

Atualmente, o Ministério da Saúde disponibiliza em seu portal na internet a versão
preliminar de um edital de chamamento para as secretarias de saúde dos estados,
municípios e Distrito Federal, com o objetivo de apoiar projetos locais e intersetoriais
de  intervenção,  formação  e  qualificação  do  cuidado  a  pessoas  idosas  e  seus
familiares, com foco na ampliação da oferta de cuidadores nos territórios. Não há
previsão sobre a data de publicação do edital, ainda em elaboração.

No Estado, a Lei nº 21.155, de 17 de janeiro de 2014, institui a Política Estadual
para o Estímulo da Atividade de Cuidador de Idosos, visando incentivar e qualificar a
formação desses profissionais em Minas Gerais, colaborar para o fortalecimento da
profissão e contribuir para a melhoria da atenção prestada ao idoso.
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No  final  de  2013,  a  SES  firmou  uma  parceria  com  o  Serviço  Nacional  de
Aprendizagem Comercial - Senac - a fim de ofertar, gratuitamente, mil vagas para a
realização de curso para cuidadores de idosos, com duração de 180 horas.

Apesar  da  demanda  pelo  serviço,  a  contratação  de  cuidadores  de  idosos  pelo
Estado  encontra  algumas  dificuldades.  Inicialmente,  entendemos  que  a  atuação
desses profissionais deve ocorrer no âmbito de uma política integral de assistência à
pessoa idosa que leve em conta a articulação intersetorial.  Além disso, a falta  de
regulamentação  da  profissão  dificulta  sua  inserção  formal  nas  redes  de  saúde  e
assistência social.

Lembramos ainda que a criação de um programa como o solicitado deveria avaliar
criteriosamente  os  custos  envolvidos  e  a  utilização  de  modelos  de  cuidado
alternativos. Observamos também que a contratação de profissionais exclusivamente
para pessoas de baixa renda contraria  o princípio da universalidade das ações e
serviços do SUS.

Portanto, outros modelos de assistência deveriam ser considerados, de forma a se
aproveitar e desenvolver melhor os recursos mais adequados a cada caso. Uma das
modalidades disponíveis é o centro-dia, citado na discussão da Proposta nº 2. Esse
equipamento  conta  com  a  vantagem  de  propiciar  a  socialização  do  idoso  que
necessita  de  auxílio  em suas atividades de  vida  diária  sem retirá-lo  do  ambiente
familiar.

Por fim, a oferta de capacitação é fundamental, uma vez que muitos cuidadores
atuam sem o devido preparo.

Assim, sugerimos acolher a Proposta nº 5 na forma de requerimento à SES no
sentido de manter a parceria com o Senac para a promoção de cursos gratuitos de
cuidadores e de ampliar o número de vagas para esses cursos, em alinhamento com
a Política Estadual para o Estímulo da Atividade de Cuidador de Idosos.

Conclusão
Diante do exposto,  somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

2.036/2014 por meio dos requerimentos anexos.
Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2014.
André Quintão, presidente e relator - Maria Tereza Lara - Duarte Bechir.



721
____________________________________________________________________________

REQUERIMENTO Nº .../...
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

2.036/2014,  do  Parlamento  Jovem de  Minas  2014,  requer  a  V.  Exa.,  nos  termos
regimentais,  seja  encaminhado  à  Secretaria  de  Estado  de  Saúde  pedido  de
providências no sentido de promover continuamente a qualificação dos profissionais
que atendem a população idosa nos serviços de saúde acerca de temas relacionados
com o envelhecimento.

Sala das Reuniões, ... de ... de ...
André Quintão, presidente.

REQUERIMENTO Nº .../...
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

2.036/2014,  do  Parlamento  Jovem de  Minas  2014,  requer  a  V.  Exa.,  nos  termos
regimentais,  seja  encaminhado  à  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e
Desenvolvimento Social pedido de providências no sentido de estimular e orientar os
municípios  na  utilização  do  Guia  Global  das  Cidades  Amigas  do  Idoso,  da
Organização Mundial de Saúde.

Sala das Reuniões, ... de ... de ...
André Quintão, presidente.

REQUERIMENTO Nº .../...
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

2.036/2014,  do  Parlamento  Jovem de  Minas  2014,  requer  a  V.  Exa.,  nos  termos
regimentais,  seja  encaminhado  à  Secretaria  de  Estado  de  Saúde  pedido  de
providências  no  sentido  de  manter  a  parceria  com  o  Serviço  Nacional  de
Aprendizagem Comercial - Senac -, com a finalidade de oferecer cursos gratuitos de
cuidadores e ampliar o número de vagas para esses cursos.
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Sala das Reuniões, ... de ... de ...
André Quintão, presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.037/2014
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 2.037/2014, de autoria dos participantes da 11ª

edição do Parlamento Jovem Minas 2014 - Envelhecimento e Qualidade de Vida -,
contém  propostas  aprovadas  para  o  Documento  Final  do  evento,  no  âmbito  do
subtema 2, “Promoção da Convivência Intergeracional”.

Publicada no  Diário do Legislativo de 12/11/2014, a matéria foi distribuída a esta
comissão  para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  102,  XVI,  “a”,  do  Regimento
Interno.

Fundamentação
O Parlamento Jovem de Minas tem como objetivo estimular a formação política e

cidadã de estudantes dos ensinos médio e superior dos municípios mineiros. Para
tanto,  promove  atividades  que  levam  esses  jovens  a  compreender  melhor  a
organização dos Poderes, em especial o Legislativo, e a importância da participação
popular no Parlamento.

Lançado em 2004, o projeto é uma iniciativa da Assembleia em parceria com a
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais - PUC Minas. As primeiras edições
do  evento  foram  restritas  à  Capital  e,  a  partir  de  2010,  o  projeto  foi  ampliado,
passando a contar com a participação das câmaras municipais.

Até 2013, o projeto era desenvolvido em duas etapas: a municipal, com atividades
de  formação,  debates  e  proposições  apresentadas  pelos  jovens  nos  parlamentos
municipais;  e  a  estadual,  na  ALMG,  com  o  debate  e  a  votação  das  propostas
aprovadas  em  cada  município.  Em  2014,  o  projeto  ganhou  a  etapa  regional,
intermediária  entre a municipal  e a estadual.  Nessa etapa,  os  municípios  do polo
discutem as propostas da etapa municipal, que são consolidadas em um documento
que representa o interesse da região.

Ao  fim  da  etapa  regional,  o  documento  final  do  Parlamento  Jovem  Minas  é
aprovado e entregue à Comissão de Participação Popular para emissão de parecer e
encaminhamento das matérias aprovadas.
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Em 2014, o tema central do projeto foi Envelhecimento e Qualidade de Vida. Para
fins de debate, esse tema foi dividido em três subtemas: “Direito ao envelhecimento
com qualidade de vida”, “Promoção da convivência intergeracional” e “Protagonismo
social e político”.

A seguir, são apresentadas as análises das propostas aprovadas para o subtema 2,
“Promoção da convivência intergeracional” ( Propostas nºs 6 a 11).

A  Proposta  nº  6  sugere  a  capacitação  dos  professores  dos  ensinos  infantil,
fundamental e médio para que trabalhem transversalmente o tema envelhecimento e
elaborem projetos voltados aos direitos dos idosos e ao incentivo à interação entre
eles e a comunidade, promovendo a convivência intergeracional.

No mesmo sentido da segunda parte da Proposta nº 6, a Proposta nº 8 sugere a
criação, nas escolas da rede municipal e estadual, do Projeto Conviver, com objetivo
de criar  espaços  de encontro  e  diálogo  entre  jovens  e  idosos,  promovendo  uma
mudança na imagem negativa que se tem do envelhecimento, por meio de atividades
recreativas e socioculturais.

O relacionamento intergeracional tem sido reconhecido como a forma mais eficiente
para formar percepções positivas sobre a velhice. A convivência pode ser um meio
para  amenizar  os  preconceitos,  diminuir  conflitos  entre  as  gerações,  proporcionar
consciência histórica de passado, presente e futuro e, principalmente, compartilhar a
diversidade cultural de valores e estilos de vida.

Além de favorecer a qualidade de vida dos idosos, a convivência intergeracional
contribui  para  a  superação  da  segregação  etária,  colaborando,  também,  para  a
melhoria da qualidade de vida de crianças e adolescentes, numa relação mútua de
benefícios, contribuindo, inclusive, para o alcance de outras finalidades relacionadas
com a minimização de problemas sociais, como, por exemplo, o uso de drogas e a
violência juvenil.

Nesse  contexto,  as  escolas  se  destacam  por  constituírem  um  possível  espaço
privilegiado para os programas intergeracionais.

Dada a importância do tema, entendemos que as Propostas nºs 6 e 8 devam ser
acolhidas na forma de requerimento à Secretaria de Estado de Educação solicitando
a avaliação da possibilidade de se criar incentivo às escolas da rede pública para o
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desenvolvimento de programas de convivência intergeracional, envolvendo crianças,
adolescentes,  comunidade escolar  e  idoso,  bem como a  inclusão  da  temática  do
envelhecimento no programa de capacitação dos professores da rede pública.

A Proposta nº  7 sugere a criação de centro  de convivência  que funcione como
espaço  de  encontro  entre  jovens  e  idosos  e  a  oferta  de  cursos  e  palestras  que
envolvam lazer, arte, música e oficinas.

No âmbito da política de assistência social,  a proteção social básica ao idoso é
assegurada pelo serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, que tem como
foco  o  desenvolvimento  de  atividades  que  contribuem  para  o  envelhecimento
saudável, para a autonomia e a sociabilidade, além do fortalecimento dos vínculos
familiares, do convívio comunitário e da prevenção de riscos sociais. Nesse serviço,
as experimentações artísticas e culturais, esportivas e de lazer e a valorização das
experiências  de  vida  se  constituem  em formas  privilegiadas  de  expressão.  É  um
serviço oferecido pelo Centro de Referência de Assistência Social - Cras -, ou pelos
centros de convivência de idosos referenciados nos Cras. São serviços ofertados sob
a gestão do município.

O Cras está presente em todos os municípios mineiros. De acordo com dados do
MDS, 678 municípios do Estado oferecem o serviço de convivência e fortalecimento
de vínculos. Esses dados sugerem que há no Estado uma cobertura relativamente
grande dos serviços de convivência, não havendo necessidade de criação de novos
centros.

Entendemos,  contudo,  que  há  espaço  para  ampliar  e  qualificar  o  atendimento
dispensado ao idoso, especificamente no que se refere à convivência intergeracional.
As relações intergeracionais permitem a transformação e a reconstrução da tradição
no  espaço  dos  grupos  sociais.  A troca  de  saberes  entre  gerações  possibilita  a
vivência de diversos modos de pensar, de agir e de sentir e, assim, a renovação das
opiniões e das visões acerca do mundo e das pessoas.

Diante disso, sugerimos o acolhimento da Proposta nº 7 na forma de requerimento
à  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e  Desenvolvimento  Social  solicitando
providências  no  sentido  de  ampliar  e  aprimorar  o  serviço  de  convivência  e
fortalecimento de vínculos para idosos e de orientar os municípios para que incluam
atividades intergeracionais nesse serviço.
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A Proposta nº 9 sugere a criação, pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais, da
Caravana da Terceira Idade, em parceria com escolas dos Legislativos municipais e
escolas da rede pública, com o objetivo de oferecer informações de utilidade pública
para os idosos, tais como conhecimento da previdência social e do estatuto do idoso;
além de desenvolver atividades culturais e prestar auxílio à saúde.

No mesmo sentido, a Proposta nº 11 sugere que as câmaras municipais realizem
encontros  entre  gerações,  com  o  objetivo  de  dinamizar  diálogos,  e  atividades
musicais,  com o fim de recreação sociocultural,  em parceria com escolas da rede
pública, dando autonomia às escolas.

Há que se esclarecer que o Legislativo tem importante papel em relação às políticas
públicas,  porém  esse  papel  não  se  confunde  com  a  oferta  direta  de  serviços.  A
produção  de  legislação  que  estabelece  diretrizes  para  as  políticas  e  que  institui
direitos;  a  aprovação  do  planejamento  e  do  orçamento  e  o  acompanhamento  da
execução das políticas públicas estão entre as principais atribuições do Parlamento.
Ou seja, a oferta de atividades como as sugeridas pela proposta em análise não se
insere entre as atribuições do Legislativo.

As Proposta nºs 9 e 11 têm a finalidade de ampliar as informações para os idosos e
disponibilizar serviços culturas ou sociais que podem ser ofertados por outros órgãos,
como escolas (Propostas nºs 6 e 8), equipamentos da assistência social (Proposta nº
8), ou centros de cultura. Entendemos, assim, que o objetivo dessas propostas pode
ser alcançado sem que seja necessária a criação de programas específicos pelos
Legislativos  municipais  ou  estadual.  Opinamos,  portanto,  pelo  não  acolhimento
dessas propostas.

A Proposta nº 10 sugere a ampliação dos programas de extensão universitária já
existentes, de forma que os alunos se dirijam a residências e instituições de longa
permanência  para  prestar  atendimento  aos  idosos,  acompanhados  por  um
profissional  formado,  priorizando  as  áreas  de  geriatria,  psicologia,  odontologia,
nutrição e fisioterapia, visando promover a qualidade de vida e a convivência entre
gerações.

A extensão universitária ou acadêmica é uma ação da universidade, desenvolvida
com a comunidade, que disponibiliza ao público externo o conhecimento adquirido
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com  o  ensino  e  as  pesquisas  desenvolvidos.  Essa  ação  produz  um  novo
conhecimento a ser trabalhado e articulado.

Conforme as normas vigentes, cada universidade tem autonomia para organizar os
programas de extensão que serão oferecidos a seus alunos, contando os alunos, em
todas elas, com a supervisão de um professor para orientá-los. As universidades com
cursos na área da saúde oferecem, de forma geral, programas de extensão para que
os futuros profissionais de saúde possam ter uma experiência prática que consolide
sua formação. Entretanto, muitas vezes não há foco específico na atenção ao idoso.

Considerando a importância do tema trazido pela Proposta nº 10, opinamos por seu
acolhimento na forma de requerimento à Universidade do Estado de Minas Gerais -
Uemg - e à Universidade Estadual de Montes Claros - Unimontes - solicitando que
seja  dada ênfase às  especificidades  do atendimento  ao  idoso  nos  programas  de
extensão universitária dos cursos da área de saúde.

Conclusão
Diante do exposto,  somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

2.037/2014 na forma dos requerimentos anexos.
Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2014.
André Quintão, presidente e relator - Bosco - Maria Tereza Lara.

REQUERIMENTO Nº .../...
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

2.037/2014,  do  Parlamento  Jovem de  Minas  2014,  requer  a  V.  Exa.,  nos  termos
regimentais,  seja  encaminhado  à  Secretaria  de  Estado  de  Educação  pedido  de
providência no sentido de avaliar a possibilidade de criação de incentivo às escolas
da rede pública para o desenvolvimento de programas de convivência intergeracional,
envolvendo  crianças,  adolescentes,  comunidade  escolar  e  idosos,  bem  como  a
inclusão, no programa de capacitação dos professores da rede pública, da temática
do envelhecimento.

Sala das Reuniões, ... de ... de ...
André Quintão, presidente.
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REQUERIMENTO Nº .../...
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

2.037/2014,  do  Parlamento  Jovem de  Minas  2014,  requer  a  V.  Exa.,  nos  termos
regimentais,  seja  encaminhado  à Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e
Desenvolvimento Social pedido de providência no sentido de ampliar e aprimorar o
serviço  de  convivência  e  fortalecimento  de vínculos  para  idosos  e de  orientar  os
municípios para que incluam atividades intergeracionais nesse serviço.

Sala das Reuniões, ... de ... de ...
André Quintão, presidente.

REQUERIMENTO Nº .../...
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

2.037/2014,  do  Parlamento  Jovem de  Minas  2014,  requer  a  V.  Exa.,  nos  termos
regimentais, sejam encaminhados à Universidade do Estado de Minas Gerais - Uemg
- e à Universidade Estadual de Montes Claros - Unimontes - pedidos de providências
no sentido de enfatizar as especificidades do atendimento ao idoso nos programas de
extensão universitária dos cursos da área de saúde.

Sala das Reuniões, ... de ... de ...
André Quintão, presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.038/2014
Comissão de Participação Popular

Relatório
A proposta  de  ação  legislativa  em  epígrafe,  proveniente  do  Parlamento  Jovem

Minas 2014, contém as propostas relativas ao subtema 3 - Protagonismo Social e
Político -, recebidas na Reunião Plenária Final do Parlamento Jovem Edição 2014, do
dia 31/10/2014, cujo tema geral foi “Envelhecimento e qualidade de vida”.

Publicada no  Diário do Legislativo de 12/11/2014, a matéria foi distribuída a esta
comissão para receber parecer, em cumprimento ao disposto no art. 102, XVI, “a”,
combinado com o art. 289 do Regimento Interno.
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Fundamentação
O Parlamento Jovem Minas é um projeto desenvolvido e coordenado pela ALMG,

por  meio  da  Escola  do  Legislativo,  e  pela  PUC Minas,  por  meio  do  Instituto  de
Ciências Sociais e Pró-Reitoria de Extensão, em parceria com câmaras municipais de
diferentes  regiões  do  Estado.  O  projeto  tem  como objetivo  estimular  a  formação
política  e  cidadã  de  estudantes  dos  ensinos  médio  e  superior  dos  municípios
mineiros.  Para tanto,  promove atividades que levam esses jovens a compreender
melhor a organização dos Poderes, em especial o Legislativo, e a importância da
participação popular no Parlamento. A cada ano, um tema de relevância social e do
interesse dos jovens é abordado por meio de diversas atividades de estudo, debates
e deliberação.

As primeiras edições do evento foram restritas à capital,  com exceção de 2006,
quando o projeto chegou também aos Municípios de Arcos e Pains, e, a partir  de
2010,  foi  estadualizado,  passando  a  contar  com  a  participação  das  câmaras
municipais. Nesse período, até 2013, o projeto se desenvolveu em duas etapas: a
etapa municipal, com atividades de formação, debates e proposições apresentadas
pelos  jovens  nos  parlamentos  municipais,  e  a  etapa  estadual,  na  ALMG,  com  o
debate e a votação das propostas aprovadas em cada município por representantes
dessas localidades. Em 2014, o projeto ganhou a etapa regional, intermediária entre a
municipal e a estadual, na qual os municípios do polo discutem as propostas da etapa
municipal, consolidadas num documento que representa o interesse do polo e não de
municípios isolados.

Na etapa municipal, as câmaras são responsáveis pela mobilização dos estudantes
do  município,  pela  capacitação  dos  alunos  do  ensino  médio,  com  assessoria  à
distância de técnicos da ALMG e da PUC Minas e elaboração do documento com
propostas sobre o tema central, as quais são discutidas e votadas em reuniões no
plenário  da  câmara  municipal.  A  etapa  regional  consolida  as  contribuições  dos
municípios e posteriormente, os documentos aprovados em cada polo regional são
consolidados pela ALMG em um só texto, o qual será o documento-base para a etapa
estadual,  que acontece na capital  com a presença de representantes de todos os
municípios  participantes.  Nessa etapa,  os estudantes são divididos  em grupos de



729
____________________________________________________________________________

trabalho  para  uma discussão  preliminar  sobre  o  documento-base.  Na  sequência,
todos os participantes são reunidos no Plenário da ALMG para apreciação, discussão
e  votação  das  propostas  de  ação  do  poder  público  e  de  aperfeiçoamento  da
legislação existente, de acordo com o documento-base. Por fim, o documento final do
Parlamento Jovem Minas é aprovado e entregue à Comissão de Participação Popular
para emissão de parecer e devido encaminhamento.

Em  2014,  em  sua  11º  edição,  o  tema  central  do  Parlamento  Jovem  Minas  foi
“Envelhecimento e qualidade de vida”, com três subtemas: “Direito ao envelhecimento
com qualidade de vida”; “Promoção da convivência intergeracional”; e “Protagonismo
social e político”. O objetivo era levar o jovem a compreender o envelhecimento com
qualidade como um fenômeno complexo que envolve aspectos culturais, ambientais e
naturais.

A Proposta  de  Ação Legislativa  nº  2.038/2014,  trata  das  propostas  relativas  ao
subtema 3: “Protagonismo social e político”.

Subtema 3 - “Protagonismo social e político”
A Plenária Final do Parlamento Jovem 2014 deu origem a 15 propostas, distribuídas

entre  os  3  subtemas.  A Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  2.038/2014,  trata  das
propostas  de  número  12  a  15,  relativas  ao  subtema  3:  “Protagonismo  social  e
político”.

A Proposta  nº  12,  sugere  a  criação  de  projetos  em  parceira  com  as  câmaras
municipais  que visem a  participação dos  idosos  como protagonistas,  com espaço
para  que  eles  analisem,  debatam  e  sugiram  propostas  de  leis  sobre  programas
governamentais voltados a eles.

A proposta em pauta está de acordo com a Lei Federal nº 8.842, de 1994, que
dispõe sobre a política nacional do idoso, e tem como um dos seus princípios o dever
da família,  da sociedade e do Estado de assegurar ao idoso todos os direitos da
cidadania, garantindo sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade,
bem-estar e o direito à vida, não devendo o idoso sofrer discriminação de nenhuma
natureza. A política nacional dispõe também, em seu art. 3º, inciso IV, que "o idoso
deve ser o principal agente e o destinatário das transformações a serem efetivadas
através desta política". O mesmo é corroborado na Lei Federal nº 10.741, de 2003,
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que dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras providências. Conforme disposto no
art. 10 do Estatuto do Idoso, "É obrigação do Estado e da sociedade assegurar à
pessoa idosa a liberdade, o respeito e a dignidade, como pessoa humana e sujeito de
direitos civis, políticos, individuais e sociais, garantidos na Constituição e nas leis".
Atente-se ainda que o § 1º, incisos V e VI desse dispositivo, estabelece que o direito
à  liberdade compreende,  entre  outros  aspectos,  a  participação  na  vida  familiar  e
comunitária e a participação na vida política, na forma da lei.

O  direito  à  participação  na  vida  comunitária  e  política  é,  portanto,  um  direito
facultado ao idoso e um dever do Estado e da sociedade, a quem cabe assegurar, em
primeiro lugar, que não haja óbices a esta participação e, em segundo lugar, que haja
oportunidades para tal.

Devemos  considerar,  ainda,  que  é  uma  tendência  atual  nas  diversas  políticas
públicas viabilizar a participação dos cidadãos nas diversas etapas que compõem o
ciclo de políticas públicas, de forma que o cidadão é chamado a definir os problemas
a  serem  incorporados  na  agenda  pública,  a  formular  propostas  em  espaços  de
deliberação, como conselhos e conferências, a indicar alternativas e até contribuir na
implementação dessas políticas, além, também, de participar de seu monitoramento e
de sua avaliação.  Nada mais  justo  e  em harmonia  com a legislação atual  que a
participação dos idosos no ciclo das politicas públicas que o afetam.

Devemos  ainda  assinalar  que  está  previsto  na  legislação  e  já  implantados  em
diversos  municípios  os  Conselhos  do  Idoso  para  realizar  o  controle  social  das
políticas para idosos. Mas diversos artigos sobre o tema apontam as dificuldades em
se viabilizar  a  participação dos  idosos  nesses  conselhos,  o  que ocorre  mediante
representação e nem todos os municípios os implantaram. Outro espaço específico
para  idosos  são  os  Serviços  de  Convivência  e  Fortalecimento  de  Vínculos  para
Idosos, previstos na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais. Entretanto,
nem sempre esses serviços incluem discussões das políticas públicas que os afetam,
assumindo antes um caráter recreativo.

A sugestão popular apresentada é dirigida ao Legislativo Estadual. Consideramos
que a proposta deve ser acolhida na forma de requerimento para envio de ofício à
Escola  do  Legislativo  da  ALMG,  solicitando que seja  promovida ou  incentivada a
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criação  de  projetos,  junto  às  escolas  das  Câmaras  Municipais,  que  visem  a
participação dos idosos como protagonistas políticos.

A Proposta nº 13 requer a 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 garantir oportunidades, políticas públicas e cumprimento da
legislação.

Em primeiro lugar,  cumpre-nos entender qual a natureza de um observatório  de
politicas  públicas.  Embora  sem  uma  definição  única,  diversos  observatórios  de
políticas  públicas têm sido  implantados nos últimos anos,  seja  por  instituições de
pesquisa, pelo próprio setor público ou pela sociedade civil organizada. Vamos adotar,
aqui, a definição proposta pelo Observatório do Sistema Federação das Indústrias do
Estado  do  Paraná  (Sesi/Senai/IEL),  segundo  o  qual,  "um  Observatório  é  um
dispositivo de observação criado por organismos, para acompanhar a evolução de um
fenômeno, de um domínio ou de um tema estratégico, no tempo e no espaço. Na
origem de um observatório deve existir  uma problemática que possa ser traduzida
sob a forma de objetivos, que permitam definir indicadores, cujo cálculo necessita a
integração de dados e permita a realização de sínteses". Em um apanhado geral de
diversos  observatórios,  os  objetivos  compreendem:  acompanhamento,  análise  e
debate  sobre  um  conjunto  de  políticas  públicas  e  programas  governamentais;
realização  de  estudos  específicos  e  publicação;  promoção  de  eventos  (debates,
workshops e  seminários  especializados)  e  sistematização  de  notícias  da  grande
imprensa  sobre  os  temas  abordados;  geração,  manutenção,  organização  e
disseminação de informações e indicadores sobre determinadas políticas públicas;
monitoramento,  avaliação  e  assessoramento  de  políticas  públicas  para  gestores
públicos e organizações da sociedade civil; documentação e resgate das melhorias
conquistadas na administração pública; formação continuada e assessoramento de
lideranças nos Conselhos de Gestão de Políticas Públicas e Conselhos de Políticas
Setoriais,  nas organizações da sociedade civil  e  nos  fóruns de políticas  públicas;
conhecimento da realidade e das demandas locais e construção de indicadores que
sejam capazes de qualificar a gestão local.
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Algumas  cidades,  principalmente  de  grande  porte  ou  capitais,  já  criaram  seus
próprios  observatórios,  como ocorre  em  Belo  Horizonte,  com  o  Observatório  dos
Objetivos  do  Milênio.  Outros  observatórios  são  temáticos,  como  é  o  caso  do
Observatório  Social  do  Brasil,  mantido  por  várias  instituições  parceiras,  o
Observatório de Favelas, que se tornou uma ONG, e o Observatório da Educação do
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Não se pode
deixar  de  citar  também  o  Observatório  Nacional  da  Pessoa  Idosa,  iniciativa  da
Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República, em parceria
com o Centro Latino-Americano de Estudos de Violência e Saúde Jorge Careli, da
Escola  Nacional  de  Saúde  Pública  -  Fundação  Oswaldo  Cruz,  que  desenvolve
diversas atividades de atenção aos idosos em situação de violência. Por fim, cabe
citar também a implantação do Observatório Mineiro da Pessoa Idosa, uma iniciativa
da Assembleia de Minas em parceria com a PUC Minas, com o objetivo de construir e
disseminar conhecimento sobre a população idosa de Minas Gerais e que tem, entre
suas principais realizações, a criação de um índice capaz de avaliar as condições de
vida dos idosos em Minas Gerais.

Considerando a natureza de um observatório de políticas públicas, concluímos ser
louvável  a  atuação  de  observatórios  de  políticas  públicas,  o  que  pode  em  muito
contribuir para avanços na gestão das políticas públicas, particularmente na temática
da população idosa, uma vez que os indicadores demográficos apontam um aumento
na proporção de idosos em relação à população brasileira, nos próximos anos.

Contudo, o que se sugere na proposta é a ampliação do Programa Observatório
Estadual do Idoso, para sua implantação em todos os municípios do Estado. Ocorre
que no projeto de lei de revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício 2015, não há
previsão desse programa por parte do Poder Executivo Estadual. O órgão estadual
que cumpre funções similares às descritas para um observatório é a Coordenadoria
Especial de Políticas para o Idoso - Cepid -, que tem atribuições, entre outras, de:
acompanhar e subsidiar a edição e implementação de leis; contribuir na formulação
da  política;  apoiar  tecnicamente  os  municípios;  contribuir  para  a  avaliação  de
execução  dos  programas,  projetos  e  ações;  manter  permanente  intercâmbio  com
entidades governamentais e não governamentais nacionais e internacionais , visando
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o  aperfeiçoamento  e  a  atualização  do  conhecimento  nessa  área;  auxiliar  na
formulação,  na  implementação  e  na  articulação  de  políticas  pública;  promover  a
divulgação  de  informações;  avaliar  os  resultados  das  ações  executadas  e  seu
impacto nas condições de vida das pessoas idosas.

Uma  forma  de  acolher  a  sugestão  é,  portanto,  fortalecer  a  Cepid,  para  que
potencialize  a  execução  de  suas  funções.  Uma  estratégia  para  isso  é  o
estabelecimento de parcerias com instituições de ensino e pesquisa para a realização
de estudos  sobre  o  tema,  realização  de  diagnósticos  municipais  e  avaliações  de
impactos das políticas para idosos nos municípios mineiros.

Outra forma de acolhimento seria mediante a atuação do Observatório Mineiro da
Pessoa Idosa, que poderia incluir, entre seus objetivos, o apoio técnico para subsidiar
estudos sobre a temática nos municípios.

Diante  do  exposto,  somos  pelo  acolhimento  da  Proposta  nº  13  na  forma  de
requerimento para envio de ofício à Cepid, para que estabeleça parcerias e fomente,
junto a instituições de ensino e pesquisa de Minas Gerais, a realização de estudos
sobre  a  temática  do  envelhecimento  populacional,  a  realização  de  diagnósticos
municipais  quanto a condições de vida dos idosos, a oferta de apoio técnico aos
municípios para o estudo sobre as condições de vida da população idosa em âmbito
local e realização de avaliações de impactos das políticas para idosos nos municípios
mineiros.  Sugerimos  também  o  envio  de  requerimento  à  presidência  da  Casa,
solicitando que, na renovação do contrato entre a Assembleia e a PUC Minas, para
manutenção  do  Observatório  Mineiro  da  Pessoa  Idosa,  seja  incluído  entre  seus
objetivos o apoio técnico aos municípios para subsidiar estudos sobre a temática do
envelhecimento populacional e avaliação das políticas públicas voltadas para esse
segmento.

A Proposta nº 14 solicita a isenção ou a 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.

No que diz respeito ao mérito da proposta, cabe dizer que ela vem ao encontro do
que está estabelecido no Estatuto do Idoso, notadamente em seu capítulo VI, que
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busca assegurar o direito à profissionalização e ao trabalho. O art. 28, inciso III, do
Estatuto dispõe que:

“Art. 28 - O Poder Público criará e estimulará programas de:
(...)
III - estímulo às empresas privadas para admissão de idosos ao trabalho”.
A matéria referente a isenções ou deduções fiscais exige atenção às normas de

finanças  públicas  voltadas  para  a  responsabilidade  na  gestão  fiscal.  Conforme
estabelecido  na  Lei  Complementar  Federal  nº  101,  que  estabelece  normas  de
finanças  públicas  voltadas  para  a  responsabilidade  na  gestão  fiscal  e  dá  outras
providências, em seu art. 14, incisos I e II e § 1º:

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

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

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

§  1º  -  A  renúncia  compreende  anistia,  remissão,  subsídio,  crédito  presumido,
concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de
base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições, e
outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado”.

A  proposta  em  pauta  exige,  portanto,  avaliações  de  impactos  econômicos  e
estabelecimento de medidas compensatórias que impõem análise prévia do Poder
Executivo Estadual para que seja feita de forma responsável e exequível.

Isso posto, sugerimos o acolhimento da Proposta nº 14 por meio de requerimento
para envio de ofício à Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais, solicitando
a realização dos estudos e avaliações de impacto exigidos pela Lei Complementar
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Federal nº 101 - Lei de Responsabilidade Fiscal -, para a isenção ou dedução de
impostos a empresas que contratem empregados idosos.

A Proposta nº 15 demanda a criação, pelo governo estadual, do Programa Idoso
Mais Digital, para oferecimento de cursos de informática aos idosos nas instituições
que  dispõem  dos  referidos  cursos.  A sugestão,  portanto,  é  de  que  a  ação  seja
realizada por meio de parceria com as instituições do terceiro setor.

Estudos do Instituto de Geriatria e Gerontologia da Pontifícia Universidade Católica
do Rio  Grande do Sul  apontam os  benefícios  da  inclusão digital  para  os  idosos,
afirmando que “a tecnologia dá aos idosos a oportunidade de educação continuada e
a distância, estimulação mental e bem-estar, colocando-os em contato com parentes
e amigos, reduzindo o isolamento e auxiliando na reconstrução de sua identidade
como cidadão do mundo”. Concluímos, assim, ser importante a inclusão digital dos
idosos, conforme solicitado na proposta, e entendemos que ela pode ser atendida no
âmbito do Projeto de Lei nº 5.496/2014, que trata da revisão do Plano Plurianual de
Ação  Governamental  -  PPAG  2012-2015  -  para  o  exercício  de  2015.  Conforme
estabelecido no PPAG, a Rede de Ciência, Tecnologia e Inovação tem como um de
seus objetivos estratégicos “Fortalecer a Cidadania Digital”  e,  nessa rede,  a Ação
1391  -  Operacionalização  de  CVTS  e  Telecentros,  tem  por  finalidade  “garantir  a
funcionalidade da rede de centros vocacionais tecnológicos, telecentros, CIS, Apaes,
CFCS  e  Uaitecs,  com  foco  na  disseminação  do  conhecimento,  buscando  a
construção  de  parcerias  com  vistas  à  atualização  tecnológica,  e  assegurando  a
continuidade dos objetivos do programa e sua ampliação por meio da oferta de vagas
de educação a distância no ensino superior, inclusive o tecnólogo”.

Portanto, sugerimos o acolhimento da Proposta nº 15, mediante requerimento para
envio  de  ofício  à Secretaria  de  Estado de Ciência,  Tecnologia e Ensino  Superior,
solicitando a garantia da inclusão do público de idosos nos cursos de capacitação
voltados  para  a  inclusão  digital  realizados  nas  redes  de  centros  vocacionais
tecnológicos e telecentros.

Em  síntese,  opinamos  pelos  seguintes  encaminhamentos  para  as  propostas
provenientes do Parlamento Jovem Minas 2014:  Proposta nº  12 - acolhimento na
forma de requerimento para envio de ofício à Escola do Legislativo solicitando que
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seja promovida ou incentivada a criação de projetos, junto às Escolas das Câmaras
Municipais,  que  visem  a  participação  dos  idosos  como  protagonistas  políticos;
Proposta nº 13 - acolhimento na forma de dois requerimentos: 1) solicitando envio de
ofício  à  Coordenadoria  Especial  de  Políticas  para  o  Idoso  -  Cepid  -  para  que
estabeleça parcerias e fomente, junto a instituições de ensino e pesquisa de Minas
Gerais, a realização de estudos sobre a temática do envelhecimento populacional, a
realização de diagnósticos municipais quanto a condições de vida dos idosos, a oferta
de  apoio  técnico  aos  municípios  para  o  estudo  sobre  as  condições  de  vida  da
população idosa em âmbito local e realização de avaliações de impactos das políticas
para idosos nos municípios mineiros; e 2) solicitando que, na renovação do contrato
entre a Assembleia e a PUC Minas para manutenção do Observatório Mineiro da
Pessoa Idosa, seja incluído entre seus objetivos o apoio técnico aos municípios para
subsidiar estudos sobre a temática do envelhecimento populacional e avaliação das
políticas  públicas voltadas para esse segmento;  Proposta  nº  14  -  acolhimento  na
forma de requerimento para envio de ofício à Secretaria de Estado da Fazenda de
Minas Gerais, solicitando a realização dos estudos e avaliações de impacto exigidos
pela Lei Complementar Federal nº 101, - Lei de Responsabilidade Fiscal -, para a
isenção ou dedução de impostos a empresas que contratem empregados idosos;
Proposta  nº  15  -  acolhimento  na  forma  de  requerimento  para  envio  de  ofício  à
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, solicitando a garantia
da inclusão do público de idosos nos cursos de capacitação voltados para a inclusão
digital.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

2.038/2014 na forma dos requerimentos anexos.
Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2014.
André Quintão, presidente - Duarte Bechir, relator - Maria Tereza Lara.

REQUERIMENTO Nº .../...
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº
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2.038/2014, requer a V. Exa., nos termos regimentais, o envio de ofício à Escola do
Legislativo da Assembleia Legislativa de Minas Gerais para que fomente , junto às
Escolas das Câmaras Municipais, o desenvolvimento de projetos que visem incentivar
a participação dos idosos como protagonistas políticos, conforme Proposta nº 12, do
Subtema 3 - “Protagonismo social e político”, recebidas na Reunião Plenária Final do
Parlamento  Jovem  Edição  2014,  do  dia  31/10/2014,  cujo  tema  geral  foi
“Envelhecimento e Qualidade de Vida”.

Sala das Reuniões, ... de ... de ...
André Quintão, presidente.

REQUERIMENTO Nº .../...
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

2.038/2014,  requer  a  V.  Exa.,  nos  termos  regimentais,  o  envio  de  ofício  à
Coordenadoria Especial  de Políticas  para o  Idoso -  Cepid  -,  para  que estabeleça
parcerias e fomente, junto a instituições de ensino e pesquisa de Minas Gerais, a
realização de estudos sobre a temática do envelhecimento populacional, a realização
de diagnósticos municipais quanto a condições de vida dos idosos, a oferta de apoio
técnico aos municípios para o estudo sobre as condições de vida da população idosa
em âmbito local e a realização de avaliações de impactos das políticas para idosos
nos municípios mineiros, conforme Proposta nº 13, do Subtema 3 - “Protagonismo
social e político”, recebidas na Reunião Plenária Final do Parlamento Jovem Edição
2014, do dia 31/10/2014, cujo tema geral foi “Envelhecimento e Qualidade de Vida”.

Sala das Reuniões, ... de ... de ...
André Quintão, presidente.

REQUERIMENTO Nº .../...
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

2.038/2014, requer a V. Exa., nos termos regimentais, que, na renovação do contrato
entre a Assembleia e a PUC Minas para manutenção do Observatório Mineiro da
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Pessoa Idosa, seja incluído entre seus objetivos o apoio técnico aos municípios para
subsidiar estudos sobre a temática do envelhecimento populacional e a avaliação das
políticas públicas municipais voltadas para esse segmento, conforme Proposta nº 13,
do Subtema 3 - “Protagonismo social e político”, recebidas na Reunião Plenária Final
do  Parlamento  Jovem  Edição  2014,  do  dia  31/10/2014,  cujo  tema  geral  foi
“Envelhecimento e Qualidade de Vida”.

Sala das Reuniões, ... de ... de ...
André Quintão, presidente.

REQUERIMENTO Nº .../...
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

2.038/2014, requer a V. Exa., nos termos regimentais, o envio de ofício à Secretaria
de Estado da Fazenda de Minas Gerais, pedindo providências para a realização dos
estudos e avaliações de impacto exigidos pela Lei Complementar Federal nº 101, -
Lei  de  Responsabilidade  Fiscal  -,  visando  a  isenção  ou  dedução  de  impostos  a
empresas que contratem empregados idosos, conforme Proposta nº 14, do Subtema
3  -  “Protagonismo  social  e  político”,  recebidas  na  Reunião  Plenária  Final  do
Parlamento  Jovem  Edição  2014,  do  dia  31/10/2014,  cujo  tema  geral  foi
“Envelhecimento e Qualidade de Vida”.

Sala das Reuniões, ... de ... de ...
André Quintão, presidente.

REQUERIMENTO Nº .../...
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

2.038/2014, requer a V. Exa., nos termos regimentais, o envio de ofício à Secretaria
de  Estado  de  Ciência,  Tecnologia  e  Ensino  Superior,  solicitando  a  garantia  da
inclusão do público de idosos nos cursos de capacitação voltados para a inclusão
digital,  conforme proposta nº  15,  do Subtema 3 - “Protagonismo social e político”,
recebidas  na  Reunião  Plenária  Final  do  Parlamento  Jovem  Edição  2014,  do  dia
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31/10/2014, cujo tema geral foi “Envelhecimento e Qualidade de Vida”.
Sala das Reuniões, ... de ... de ...
André Quintão, presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.054/2014
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 2.054/2014, de Cleonice Maria da Silva Braz, da

Associação da Escola Família Agroecológica de Araçuaí  -  Aefaaraçuaí  -,  e outros,
sugere alteração da Ação 4514 - Apoio à Cultura Popular e Imaterial -, da proposta de
revisão do Plano Plurianual  de Ação Governamental  -  PPAG -  2012-2015 para  o
exercício 2015, para incluir as regiões Jequitinhonha/Mucuri, Rio Doce, Central, Sul
de Minas e Norte de Minas.

A proposta é resultante da aglutinação de sugestões apresentadas em audiências
públicas realizadas de 4 a 7/11/2014, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher
sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 5.496/2014, que dispõe sobre a
revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de 2015.

Publicada no Diário do Legislativo de 27/11/2014, vem a proposta a esta comissão
para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposta  em  epígrafe  incorpora  sugestão  de  apoio  à  realização  de  festas

tradicionais indígenas das comunidades ou aldeamentos existentes no Estado.
Embora a devastação ocasionada pela colonização tenha conferido às populações

indígenas um destino trágico comum, e isso se reflita no quantitativo de indivíduos e
etnias atualmente identificados no Estado, os grupos indígenas têm origens as mais
diversas.  Em  respeito  aos  processos  culturais  particulares  a  cada  etnia  e  para
preservar tal diversidade e promover a valorização das culturas indígenas em Minas
Gerais, é importante que as políticas públicas incorporem esses grupos nas ações e
programas voltados para a promoção do patrimônio cultural mineiro.

Por conseguinte, apresentamos emenda que acrescenta R$ 195.000,00 na Ação
4514 - Apoio à Cultura Popular e Imaterial -, criando regionalização estadual, para a
realização das festas tradicionais dos principais agrupamentos populacionais de cada
uma das etnias identificadas no Estado.
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Dessa forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma de
emendas ao Projeto de Lei nº 5.496/2014, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-
2015 para o exercício de 2015, e ao Projeto de Lei nº 5.497/2014, 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

Conclusão
Diante do exposto,  somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

2.054/2014 na forma das emendas aos Projetos de Lei nºs 5.496/2014 e 5.497/2014
anexas.

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2014.
Maria Tereza Lara, presidente e relatora - Fred Costa - Fabiano Tolentino.

EMENDA Nº … AO PROJETO DE LEI Nº 5.496/2014
Programa: 131 - PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL
Ação: 4514 - APOIO À CULTURA POPULAR E IMATERIAL
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - O quadro com as metas físicas e financeiras para 2015 por região foi publicado

no Diário do Legislativo, de 6.12.2014.
Cancelamento Compensatório:
Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Valor (R$): 195.000,00
Justificativa: Aporte de R$15.000,00 para apoio a cada uma das festas tradicionais

indígenas (três realizadas em aldeias pataxós, quatro em aldeias maxacalis, uma em
aldeia  krenak,  uma em  aldeia  caxixó,  uma em  aldeia  pancararu,  uma em  aldeia
xucuru, uma em aldeia mucurin e uma em aldeia xacriabá).

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 5.497/2014
Emenda nº
Acréscimo:
UO beneficiada: 1271 - Secretaria de Estado de Cultura
Ação: Apoio à Cultura Popular e Imaterial - Aporte de R$ 15.000,00 para apoio a
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cada  uma  das  festas  tradicionais  indígenas  (três  realizadas  em  aldeias  pataxós,
quatro em aldeias maxacalis, uma em aldeia krenak, uma em aldeia caxixó, uma em
aldeia pancararu, uma em aldeia xucuru, uma em aldeia mucurin e uma em aldeia
xacriabá).

Objeto do gasto: Específico
Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES Valor: R$195.000,00
Dedução:
UO deduzida: 1991 - Reserva de Contingência
Ação: Reserva de Contingência
Categoria Econômica: A CLASSIFICAR Valor: R$195.000,00

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.059/2014
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 2.059/2014, de autoria de Thiago Alves da Silva

Costa, do Centro de Luta pela Livre Orientação Sexual - Cellos -, e outros, sugere
alteração no âmbito da Rede de Desenvolvimento Social e Proteção na proposta de
revisão do Plano Plurianual  de Ação Governamental  -  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 à violência homofóbica e acesso à justiça.

A proposta é resultante da aglutinação de sugestões apresentadas em audiências
públicas realizadas de 4 a 7/11/2014, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher
sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 5.496/2014, que dispõe sobre a
revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de 2015.

Publicada no Diário do Legislativo de 27/11/2014, vem a proposta a esta comissão
para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposta em análise decorre da aglutinação de várias sugestões coletadas no

processo de revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de 2015, as quais buscam,
conforme já mencionado, assegurar e promover os direitos do segmento LGBT no
Estado.  Dentre  as  sugestões  apresentadas,  podem  ser  citadas  demandas  como:
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promover a inclusão social e produtiva da população travesti e transgênero; realizar
campanhas publicitárias contra a violência praticada em face da população LGBT;
apoiar financeira e materialmente eventos e atividades de afirmação LGBT, com o
fomento às políticas de assistência social, direitos humanos e trabalho e emprego;
elaborar  plano de combate à discriminação contra LGBT - Minas sem Homofobia;
implementar plano de segurança voltado para a população LGBT a fim de diminuir a
criminalidade e a violência que atingem esse grupo específico; e garantir o uso do
nome social e o respeito à identidade de gênero para adolescentes em cumprimento
de medidas socioeducativas em meio fechado.

O combate à discriminação contra o segmento LGBT e a defesa de seus direitos
devem ser compreendidos não sob o equivocado prisma da criação de novos direitos,
mas  sim  sob  a  correta  ótica  da  aplicação  dos  direitos  humanos  a  todos,
indiscriminadamente.  Trata-se  da  aceitação  dos  princípios  fundamentais  sobre  os
quais  todos  os  direitos  humanos  estão  assentados:  a  igualdade  de  valores  e  a
igualdade de dignidade de todos os seres humanos.

No  Brasil,  avanços  quanto  ao  reconhecimento  e  à  defesa  dos  direitos  LGBT
concretizaram-se em particular  após a promulgação Constituição da República de
1988. Alguns marcos merecem ser lembrados, como a criação do Conselho Nacional
de Combate à Discriminação e Promoção dos Direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais,
Travestis e Transexuais; o Programa Brasil sem Homofobia; e o Plano Nacional de
Promoção da Cidadania e Direitos Humanos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis
e  Transexuais;  além da  realização  e  fortalecimento  das  conferências  nacionais  e
estaduais.

Em  Minas  Gerais,  no  âmbito  da  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e
Desenvolvimento Social - Sedese -, foi criada a Coordenadoria Especial de Políticas
de Diversidade Sexual - Cods -, com a finalidade de realizar atendimentos e prestar
orientação a esse público.  Também são atribuições da coordenadoria promover  a
proteção do segmento LGBT, e trabalhar pelo enfrentamento da violência física e da
discriminação.  As  atividades  da  Cods  envolvem,  entre  outras  ações,  capacitação
profissional  de  lésbicas,  gays,  bissexuais,  travestis,  transexuais  e  transgêneros;
fomento  da  elaboração  de  políticas  públicas  de  promoção  de direitos  e  proteção
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social  a  essa parcela da população;  sensibilização da sociedade em geral  para a
causa da diversidade sexual, bem como capacitação de profissionais da segurança
pública.

Diante dessas considerações,  a proposição em comento apresenta relevância e
oportunidade, tendo em vista que direciona-se ao encontro das diretrizes da política e
ecoa  as  reivindicações  diuturnamente  apresentadas  pelo  segmento  LGBT,
historicamente  vulnerável  e  gravemente  cerceado  no  exercício  de  direitos
fundamentais.

Opinamos,  dessa forma,  pelo  acolhimento  da  proposta  em análise na forma de
emenda ao Projeto de Lei nº 5.496/2014, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-
2015 para o exercício de 2015, incluindo nova ação no âmbito do Programa 162 -
Desenvolvimento  das  Políticas  de  Direitos  Humanos  -,  intitulada  “Promoção  dos
Direitos da População LGBT”, e de requerimentos para envio de ofícios à Sedese,
solicitando providências para priorizar a execução de projetos direcionados ao público
LGBT; bem como à Secretaria de Estado de Defesa Social, à Polícia Civil e Polícia
Militar, solicitando providências visando a implementação de medidas de prevenção à
violência praticada em face do público LGBT.

Conclusão
Diante do exposto,  somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

2.059/2014 na forma da emenda ao Projeto de Lei nº 5.496/2014 e dos requerimentos
anexos.

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2014.
Maria Tereza Lara, presidente e relatora - Fred Costa - Fabiano Tolentino.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 5.496/2014
Programa: 162 - DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE DIREITOS HUMANOS
Ação: .... - Promoção dos Direitos da População LGBT
Unidade  Orçamentária:  1481  -  SECRETARIA DE  ESTADO  DE  TRABALHO  E

DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Finalidade: Elaborar plano de afirmação do segmento LGBT, visando a garantia e a

promoção dos seus direitos, incluindo planejamento direcionado ao enfrentamento da
violência e da discriminação contra essa população no Estado.
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Produto: PLANO ELABORADO
Unidade de medida: PLANO
Metas por região (R$1,00)
* - O quadro com as metas físicas e financeiras para 2015 por região foi publicado

no Diário do Legislativo, de 6.12.2014.
Cancelamento Compensatório:
Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Valor (R$): 200.000,00

REQUERIMENTO Nº .../...
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

2.059/2014, apresentada por Thiago Alves da Silva Costa, do Centro de Luta pela
Livre Orientação Sexual - Cellos -, e outros, requer a V. Exa., nos termos regimentais,
seja enviado pedido  de providências  à Secretaria  de Trabalho e Desenvolvimento
Social  para  priorizar  a  implementação  e  o  fortalecimento  de  ações  específicas
voltadas para o público LGBT no Estado, incluindo: realizar campanhas publicitárias
contra a discriminação e a violência praticada em face da população LGBT; promover
e apoiar  eventos e atividades de afirmação cultural LGBT; fomentar o trabalho de
entidades não governamentais atuantes na área; e capacitar profissionais da saúde e
da assistência social, gestores e demais agentes sociais interessados no tema, de
modo a aprimorar a atenção e aperfeiçoar os serviços prestados ao público LGBT na
execução da políticas.

Sala das Reuniões, ... de ... de …
André Quintão, presidente.

REQUERIMENTO Nº .../...
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

2.059/2014, apresentada por Thiago Alves da Silva Costa, do Centro de Luta pela
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Livre Orientação Sexual - Cellos -, e outros, requer a V. Exa., nos termos regimentais,
seja enviado pedido de providências à Secretaria de Defesa Social para implementar
medidas capazes  de garantir  o  uso do nome social  e  o  respeito  à identidade de
gênero  para  os  adolescentes  em conflito  com a  lei  em  cumprimento  de  medidas
socioeducativas  em  meio  fechado  e  semiaberto  e  os  acautelados  do  sistema
prisional, que se reconhecem como travestis, homens e mulheres transexuais.

Sala das Reuniões, ... de ... de …
André Quintão, presidente.

REQUERIMENTO Nº .../...
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

2.059/2014, apresentada por Thiago Alves da Silva Costa, do Centro de Luta pela
Livre Orientação Sexual - Cellos -, e outros, requer a V. Exa., nos termos regimentais,
seja enviado pedido de providências à Secretaria de Defesa Social para implementar
ações  específicas  de  prevenção  à  violência  voltadas  para  a  população  LGBT,
especialmente  para  travestis,  homens  e  mulheres  transexuais,  com  o  intuito  de
diminuir a criminalidade e violência praticada contra esse segmento.

Sala das Reuniões, ... de ... de …
André Quintão, presidente.

REQUERIMENTO Nº .../...
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

2.059/2014, apresentada por Thiago Alves da Silva Costa, do Centro de Luta pela
Livre Orientação Sexual - Cellos -, e outros, requer a V. Exa., nos termos regimentais,
seja  enviado  pedido  de  providências  à  Polícia  Civil  para  implementar  ações
específicas de prevenção à violência voltadas para a população LGBT, especialmente
para  travestis,  homens  e  mulheres  transexuais,  com  o  intuito  de  diminuir  a
criminalidade e violência praticada contra esse segmento.

Sala das Reuniões, ... de ... de …
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André Quintão, presidente.
REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas
Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº
2.059/2014, apresentada por Thiago Alves da Silva Costa, do Centro de Luta pela
Livre Orientação Sexual - Cellos -, e outros, requer a V. Exa., nos termos regimentais,
seja  enviado  pedido  de  providências  à  Polícia  Militar  para  implementar  ações
específicas de prevenção à violência voltadas para a população LGBT, especialmente
para  travestis,  homens  e  mulheres  transexuais,  com  o  intuito  de  diminuir  a
criminalidade e violência praticada contra esse segmento.

Sala das Reuniões, ... de ... de …
André Quintão, presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.063/2014
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 2.063/2014, de autoria de Maria Céres Pimenta

Spínola Castro, da Comissão da Verdade em Minas Gerais - Covemg -,  e outros,
sugere  alteração  do  Programa  162  -  Desenvolvimento  das  Políticas  de  Direitos
Humanos -  na proposta de revisão do Plano Plurianual  de Ação Governamental -
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 em relação aos fatos
ocorridos no período da ditadura militar no Brasil.

A proposta é resultante da aglutinação de sugestões apresentadas em audiências
públicas realizadas de 4 a 7/11/2014, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher
sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 5.496/2014, que dispõe sobre a
revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de 2015.

Publicada no Diário do Legislativo de 27/11/2014, vem a proposta a esta comissão
para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposta em análise decorre da aglutinação de várias sugestões apresentadas no
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processo de revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de 2015, as quais buscam,
conforme já mencionado,  garantir  o  direito  à  memória,  à  verdade e  à  justiça  em
relação aos fatos ocorridos durante o período da ditadura militar no Brasil. São elas:
estruturação da Covemg -;  recuperação e revitalização do prédio do antigo Dops,
transformando-o  em  Centro  de  Memória  relativa  à  Resistência  Democrática;
revitalização do monumento aos mortos e desaparecidos mineiros no processo de
redemocratização  do  País;  identificação  dos  locais  simbólicos  de  resistência  à
ditadura, transformando-os em locais de preservação da memória e acervo histórico;
implementação de projeto para levar às escolas a história dos oprimidos no golpe de
1964; implementação de projeto para denominação das ruas de Belo Horizonte com
nomes de mineiros que dedicaram sua vida à luta pelas liberdades democráticas e
justiça  social;  e  implantação  das  Clínicas  do  Testemunho,  destinadas  a  atender
pessoas afetadas pela violência durante a ditadura militar.

No que  toca  ao mérito  da  proposta,  cumpre  anotar  que a  história  brasileira  foi
marcada,  entre  1964  e  1985,  especialmente  após  a  edição  do  AI-5,  por  prisões
arbitrárias, sequestros, torturas, assassinatos e ocultação de corpos de membros da
resistência democrática, entre outros abusos e crimes. A transição “lenta, gradual e
segura”,  por  cima e com exclusão do protagonismo popular,  deixou um rastro de
irregularidades e entulhos autoritários que até hoje persiste.

Resultado, em grande parte, do empenho dos familiares de pessoas desaparecidas
durante o período militar e de militantes de direitos humanos, o desenvolvimento de
ações concretas e a elaboração de uma política direcionada ao resgate da memória
do País surgem especialmente a partir  da década de 1990. Merecem destaque a
promulgação da Lei Federal 9.140, de 1995, que dispôs sobre a Comissão Especial
sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, bem como a criação da Comissão Nacional
da Verdade, por meio da Lei Federal 12.528, de 2011, cuja finalidade é examinar e
esclarecer as graves violações de direitos humanos praticadas entre 1946 e 1988, de
modo a efetivar o direito à memória e à verdade histórica e promover a reconciliação
nacional.

Nesse  mesmo sentido  foi  instituída  a  Covemg,  por  meio  da  Lei  nº  20.765,  de
17/7/2013, com os objetivos de esclarecer os fatos e as circunstâncias dos casos de
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graves violações aos direitos fundamentais; identificar e tornar públicos os locais, as
instituições, as estruturas e as circunstâncias relacionados à prática de violações aos
direitos  fundamentais;  encaminhar  à  Comissão  Nacional  da  Verdade  quaisquer
informações  obtidas;  colaborar  com  todas  as  instâncias  do  poder  público  para  a
apuração de violação aos direitos fundamentais; recomendar a adoção de medidas e
políticas  públicas  para  prevenir  ofensas  aos  direitos  fundamentais;  e  promover  a
reconstrução da história dos casos cabíveis em suas atribuições, colaborando para
que seja prestada assistência às vítimas ou a seus familiares.

Esse cenário nos leva à compreensão da relevância das sugestões apresentadas e
que agora compõem a proposta em análise. Em que pese sua criação no ano de
2013,  a  Covemg  ainda  não  dispõe  de  recursos  humanos,  estrutura  física  e
equipamentos  suficientes  para  o  exercício  das  atribuições  a  ela  legalmente
estabelecidas. Certo é que o apoio à estruturação da Covemg propiciará, além de
melhores  condições  para  a  execução  de  suas  atividades,  o  desenvolvimento  de
vários outros projetos de interesse da sociedade mineira. Por sua vez, a implantação
do Centro de Memória, a partir da recuperação do prédio do antigo Dops, incluindo a
revitalização do monumento aos mortos e desaparecidos mineiros no processo de
redemocratização  do  País,  refletem  antiga  e  forte  demanda  dos  movimentos
populares atuantes na vertente dos direitos humanos no Estado.

Outras  duas  sugestões  que  integram  a  proposta  sob  estudo  versam  sobre  a
implementação  de  projetos  visando,  primeiro:  identificar  locais  simbólicos  de
resistência à ditadura, transformando-os em espaços de preservação da memória, e
segundo: denominar ruas de Belo Horizonte com nomes de mineiros que lutaram pela
liberdade e justiça social. Infere-se dessas demandas a clara intenção não somente
de  rememorar  essas  personalidades,  mas  homenageá-las,  para  a  permanente
identificação de cada uma de suas histórias de luta após a implantação da ditadura
militar. Também é sugerida a promoção de atividades nas escolas a fim de levar aos
alunos a história sob uma nova ótica da luta dos oprimidos pela ditadura militar, o que
contribui para a apropriação intelectual da história de Minas Gerais e do País pelas
novas gerações. Por fim, mas não menos importante, a busca pela implantação das
chamadas Clínicas do Testemunho no Estado também merece apoio. Esses serviços,
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executados  pelo  Ministério  da  Justiça  em  parceria  com  governos  de  estados  e
entidades  civis,  objetivam  prestar  atenção  e  apoio  às  vítimas  (e  familiares)  da
ditadura  militar,  incluindo  o  atendimento  psicológico  gratuito,  valendo  citar  que  já
existem projetos para instalação desses equipamentos em Porto Alegre, São Paulo,
Rio de Janeiro e Recife.

Diante  dessas  considerações,  a  proposta  em  comento  apresenta  relevância  e
oportunidade,  tendo em vista  que visa  contribuir  para  a  efetivação dos  direitos  à
verdade  histórica  e  à  consecução  da  justiça,  em  consolidação  das  liberdades
democráticas.

Opinamos,  dessa forma,  pelo acolhimento  da  proposta em análise  na forma de
emenda ao Projeto de Lei nº 5.496/2014, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-
2015 para o exercício de 2015, incluindo nova ação no âmbito do Programa 162 -
Desenvolvimento das Políticas de Direitos Humanos -, intitulada “Promoção do Direito
à Memória, à Verdade e à Justiça”, de modo a apoiar a Covemg, garantindo-se sua
estruturação e a execução das atividades próprias de suas atribuições; bem como a
implementar  o  centro  de  memória  relativa  à  resistência  democrática,  com  a
revitalização  do  monumento  aos  mortos  e  desaparecidos  mineiros.  Entendemos
pertinente, também, a formalização de requerimentos para envio de ofícios a órgãos
diversos  visando  à  implementação  dos  projetos  indicados  nas  demais  sugestões
objeto da proposta.

Conclusão
Diante do exposto,  somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

2.063/2014 na forma da emenda ao Projeto de Lei nº 5.496/2014 e dos requerimentos
anexos.

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2014.
Maria Tereza Lara, presidente e relatora - Fred Costa - Fabiano Tolentino.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 5.496/2014
Programa: 162 - DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE DIREITOS HUMANOS
Ação: .... - Promoção do Direito à Memória, à Verdade e à Justiça
Unidade  Orçamentária:  1481  -  SECRETARIA DE  ESTADO  DE  TRABALHO  E

DESENVOLVIMENTO SOCIAL
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Finalidade:  Apoiar  a  Comissão  da  Verdade  em  Minas  Gerais,  garantindo  a
estruturação  necessária  ao  desenvolvimento  de  suas  atribuições  legais,  e
implementar o centro de memória à resistência democrática, a partir da recuperação
do prédio do antigo Dops, em Belo Horizonte, com a revitalização do monumento aos
mortos e desaparecidos mineiros.

Produto: PROJETO APOIADO
Unidade de medida: PROJETO
Metas por região (R$1,00)
* - O quadro com as metas físicas e financeiras para 2015 por região foi publicado

no Diário do Legislativo, de 6.12.2014.
Cancelamento Compensatório:
Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Valor (R$): 1.200.000,00

REQUERIMENTO Nº .../...
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

2.063/2014, apresentada por Maria Céres Pimenta Spínola Castro, da Comissão da
Verdade  em  Minas  Gerais  -  Covemg  -,  e  outros,  requer  a  V.  Exa.,  nos  termos
regimentais,  seja  enviado  pedido  de  providências  ao  Ministério  da  Justiça para
revitalização do monumento aos mortos e desaparecidos mineiros no processo de
redemocratização do País, localizado em Belo Horizonte, especialmente no que se
refere  à  execução  de  projeto  de  iluminação  que  propicie  melhor  visibilidade  e
segurança da edificação.

Sala das Reuniões, ... de ... de …
André Quintão, presidente.

REQUERIMENTO Nº .../...
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº
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2.063/2014, apresentada por Maria Céres Pimenta Spínola Castro, da Comissão da
Verdade  em  Minas  Gerais  -  Covemg  -,  e  outros,  requer  a  V.  Exa.,  nos  termos
regimentais, seja enviado pedido de providências à Prefeitura de Belo Horizonte para
revitalização do monumento aos mortos e desaparecidos mineiros no processo de
redemocratização do País, localizado nesta capital, especialmente no que se refere à
execução de projeto de iluminação que propicie melhor visibilidade e segurança da
edificação.

Sala das Reuniões, ... de ... de …
André Quintão, presidente.

REQUERIMENTO Nº .../...
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

2.063/2014, apresentada por Maria Céres Pimenta Spínola Castro, da Comissão da
Verdade  em  Minas  Gerais  -  Covemg  -,  e  outros,  requer  a  V.  Exa.,  nos  termos
regimentais, seja enviado ofício à  Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social
informando sobre a inclusão de nova ação no PPAG 2012-2015, intitulada “Promoção
do Direito à Memória, à Verdade e à Justiça”, e solicitando, na mesma oportunidade,
seja priorizada a implementação de medidas de apoio e fomento à Covemg, inclusive
no que toca à disponibilização de recursos humanos, estrutura física e equipamentos
suficientes para o efetivo exercício de suas atribuições.

Sala das Reuniões, ... de ... de …
André Quintão, presidente.

REQUERIMENTO Nº .../...
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

2.063/2014, apresentada por Maria Céres Pimenta Spínola Castro, da Comissão da
Verdade  em  Minas  Gerais  -  Covemg  -,  e  outros,  requer  a  V.  Exa.,  nos  termos
regimentais,  seja  enviado  pedido  de  providências  à  Secretaria  de  Trabalho  e
Desenvolvimento  Social para  realizar  os  estudos  necessários  (incluindo  conceito,
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levantamento  dos  locais  e  custos,  por  exemplo)  à  implementação  do  projeto  de
identificação dos locais simbólicos de resistência à ditadura, implantada pelo regime
militar a partir do Golpe de 1964, transformando-os em espaços de preservação da
memória e acervo histórico da luta democrática.

Sala das Reuniões, ... de ... de …
André Quintão, presidente.

REQUERIMENTO Nº .../...
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

2.063/2014, apresentada por Maria Céres Pimenta Spínola Castro, da Comissão da
Verdade  em  Minas  Gerais  -  Covemg  -,  e  outros,  requer  a  V.  Exa.,  nos  termos
regimentais,  seja  enviado  pedido  de  providências  à  Secretaria  de  Trabalho  e
Desenvolvimento  Social para  realizar  os  estudos  necessários  (incluindo  conceito,
completo  levantamento  dos  nomes  a  serem  homenageados  e  dos  custos,  por
exemplo) à implementação do Projeto "Rua Viva", com o objetivo de denominar ruas
de Belo  Horizonte  com  nomes  de  mineiros  que  dedicaram sua  vida  à  luta  pelas
liberdades democráticas e justiça social.

Sala das Reuniões, ... de ... de …
André Quintão, presidente.

REQUERIMENTO Nº .../...
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

2.063/2014, apresentada por Maria Céres Pimenta Spínola Castro, da Comissão da
Verdade  em  Minas  Gerais  -  Covemg  -,  e  outros,  requer  a  V.  Exa.,  nos  termos
regimentais,  seja  enviado  pedido  de  providências  à  Secretaria  de  Trabalho  e
Desenvolvimento  Social  para  realizar  os  estudos  necessários (incluindo  conceito,
levantamento do quantitativo de pessoas a serem atendidas, contratação de equipes,
localização e infraestrutura dos núcleos e custos, por exemplo) à implementação, no
Estado,  do  projeto  Clínicas  do  Testemunho,  com  o  objetivo  de  atender  pessoas
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afetadas pela violência durante a ditadura militar instalada no País de 1964 e 1985.
Sala das Reuniões, ... de ... de …
André Quintão, presidente.

REQUERIMENTO Nº .../...
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

2.063/2014, apresentada por Maria Céres Pimenta Spínola Castro, da Comissão da
Verdade  em  Minas  Gerais  -  Covemg  -,  e  outros,  requer  a  V.  Exa.,  nos  termos
regimentais,  seja  enviado  pedido  de  providências  à  Secretaria  de  Trabalho  e
Desenvolvimento  Social  para  implementar  -  em  articulação  com  a  Secretaria  de
Educação,  a  Secretaria  de  Governo,  a  Covemg,  a  Associação  dos  Amigos  do
Memorial  da  Anistia  Política  do  Brasil,  o  Centro  de  Formação  e  Experimentação
Digital - PlugMinas -, o Centro de Referência da Juventude de Belo Horizonte e outras
entidades  interessadas  -  projeto  para  levar  aos  alunos  das  escolas  do  Estado  a
história dos oprimidos no golpe de 1964, por meio de atividades como depoimentos,
exposições, debates, apresentações teatrais e filmes, de modo a contribuir  para a
apropriação intelectual da história de Minas Gerais e do País pelas novas gerações.

Sala das Reuniões, ... de ... de …
André Quintão, presidente.

REQUERIMENTO Nº .../...
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

2.063/2014, apresentada por Maria Céres Pimenta Spínola Castro, da Comissão da
Verdade  em  Minas  Gerais  -  Covemg  -,  e  outros,  requer  a  V.  Exa.,  nos  termos
regimentais,  seja  enviado  ofício  à  Secretaria  de  Educação  informando  sobre  a
inclusão  de  nova  ação  no  PPAG  2012-2015,  intitulada  “Promoção  do  Direito  à
Memória,  à  Verdade  e  à  Justiça”,  e  solicitando,  na  mesma  oportunidade,  seja
implementado -  em  articulação com a  Secretaria  de  Trabalho  e  Desenvolvimento
Social, a Secretaria de Governo, a Covemg, a Associação dos Amigos do Memorial
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da  Anistia  Política  do  Brasil,  o  Centro  de  Formação  e  Experimentação  Digital  -
PlugMinas  -,  o  Centro  de  Referência  da  Juventude  de  Belo  Horizonte  e  outras
entidades  interessadas  -  projeto  para  levar  aos  alunos  das  escolas  do  Estado  a
história dos oprimidos no golpe de 1964, por meio de atividades como depoimentos,
exposições, debates, apresentações teatrais e filmes, de modo a contribuir  para a
apropriação intelectual da história de Minas Gerais e do País pelas novas gerações.

Sala das Reuniões, ... de ... de …
André Quintão, presidente.

REQUERIMENTO Nº .../...
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

2.063/2014, apresentada por Maria Céres Pimenta Spínola Castro, da Comissão da
Verdade  em  Minas  Gerais  -  Covemg  -,  e  outros,  requer  a  V.  Exa.,  nos  termos
regimentais, seja enviado ofício à Secretaria de Governo informando sobre a inclusão
de nova ação no PPAG 2012-2015, intitulada “Promoção do Direito  à Memória, à
Verdade e à Justiça”, e solicitando, na mesma oportunidade, seja implementado - em
articulação com a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social, a Secretaria de
Educação, a Covemg, a Associação dos Amigos do Memorial da Anistia Política do
Brasil, o Centro de Formação e Experimentação Digital - PlugMinas -, o Centro de
Referência da Juventude de Belo Horizonte e outras entidades interessadas - projeto
para levar aos alunos das escolas do Estado a história dos oprimidos no golpe de
1964,  por  meio  de  atividades  como  depoimentos,  exposições,  debates,
apresentações teatrais e filmes, de modo a contribuir para a apropriação intelectual
da história de Minas Gerais e do País pelas novas gerações.

Sala das Reuniões, ... de ... de …
André Quintão, presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.067/2014
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  2.067/2014,  de  autoria  de  Elenir  de  Fátima
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Braga, do Instituto DH: Promoção, Pesquisa e Intervenção em Direitos Humanos e
Cidadania, e outros, sugere alteração da Ação 4645 -  Programa de Proteção aos
Defensores  de  Direitos  Humanos  -  PPDDH  -  na  proposta  de  revisão  do  Plano
Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015 para o exercício de 2015,
com  vistas  a  destinar  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 no programa; produzir diagnóstico dos defensores de direitos humanos no
Estado; e implementar um plano de comunicação específico para o PPDDH.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 4 a 7/11/2014, em
Belo  Horizonte,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o  aprimoramento  do
Projeto de Lei nº 5.496/2014, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o
exercício de 2015.

Publicada no Diário do Legislativo de 27/11/2014, vem a proposta a esta comissão
para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposta em epígrafe pretende ampliar os recursos destinados à execução do

PPDDH,  especialmente  para  promover  a  capacitação  dos  defensores  de  direitos
humanos e dos integrantes da rede de proteção, ampliar as equipes de atuação no
programa, produzir um diagnóstico dos defensores de direitos humanos no Estado e
implementar um plano de comunicação do programa.

Implementado a partir da edição da Política Nacional de Proteção aos Defensores
dos  Direitos  Humanos,  o  PPDDH  tornou-se  um  importante  instrumento  para  a
garantia  da  segurança,  tanto  física  quanto  psicológica,  de  vários  atores  e
representantes de movimentos sociais.

Em Minas Gerais, o PPDDH teve como marco legal a Lei nº 21.164, de 2014, em
que  pese o  programa já se  encontrar  estruturado no Estado  há  vários  anos,  em
conformidade com o programa federal respectivo e a Política Nacional de Proteção
aos Defensores dos Direitos Humanos, criados anteriormente. A Lei nº 21.164 definiu
como órgão responsável pela gestão do PPDDH a Secretaria de Estado de Trabalho
e Desenvolvimento Social - Sedese - e fixou como objetivo do programa a adoção de
medidas  para  a  proteção  de  pessoas  naturais  ou  jurídicas,  grupos,  instituições,
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organizações e movimentos sociais que tenham seus direitos violados ou ameaçados
em decorrência de sua atuação pelo reconhecimento, respeito, proteção, promoção
ou exercício de direitos humanos.

Cumpre registrar que as medidas protetivas do PPDDH “compreendem articulações
com os órgãos e entidades, públicas e privadas, visando à resolução de conflitos e à
superação das causas que geram as ameaças; com os órgãos do sistema de justiça
dos estados e da  União para  a defesa judicial  e  apoio  no  acompanhamento  das
violações; com os órgãos de segurança pública dos estados visando à garantia da
segurança do defensor de direitos humanos e a apuração das violações, de medidas
psicossociais, de ações que possibilitem o reconhecimento da atuação do defensor
de  direitos  humanos  na  sociedade;  e,  excepcionalmente,  a  retirada provisória  do
defensor do seu local de atuação em casos de grave ameaça ou risco iminente”. (Dez
faces da luta pelos direitos humanos no Brasil.  Brasília: ONU, Embaixada do Reino
dos Países Baixos, Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República e
Delegação da União Europeia no Brasil, 2012. p.20.)

Nessa perspectiva, fundamental notar que a consecução da proteção almejada pelo
PPDDH depende, por um lado, da eficiente articulação dos vários agentes, órgãos e
instituições, inclusive com a disponibilidade de equipes técnicas suficientes para o
atendimento, e de outro, da formação e capacitação tanto dos próprios defensores,
quanto dos profissionais envolvidos.

Dessa  forma,  entendemos  relevante  e  oportuna  a  sugestão  apresentada,  e
opinamos pelo acolhimento da proposta em análise na forma de emenda ao Projeto
de Lei nº 5.497/2014, 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,  com  vistas  a  acrescentar
R$50.000,00 na meta financeira da Ação 4203 - Educação em Direitos Humanos -
especificando-se o objeto do gasto para formação e capacitação dos defensores de
direitos  humanos,  das  equipes que atuam no PPDDH e dos agentes da  rede de
proteção; bem como de requerimento para envio de ofício à Sedese solicitando a
produção  de  diagnóstico  acerca  dos  defensores  de  direitos  humanos  em  todo  o
Estado, a realização de estudo sobre a viabilidade de ampliarem-se as equipes que
atuam no PPDDH e a implementação de um plano de divulgação do PPDDH.
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Conclusão
Diante do exposto,  somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

2.067/2014 na forma da emenda ao Projeto de Lei nº 5.497/2014 e do requerimento
anexos.

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2014.
Maria Tereza Lara, presidente e relatora - Fred Costa - Fabiano Tolentino.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 5.497/2014
Acréscimo:
UO beneficiada: 1481 - Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social
Ação: Educação em Direitos Humanos - Formação e capacitação dos defensores

de  direitos  humanos,  das  equipes  que  atuam  no  Programa  de  Proteção  aos
Defensores de Direitos Humanos - PPDDH -, e dos agentes da rede de proteção.

Objeto do gasto: Específico
Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES Valor: R$50.000,00
Dedução:
UO deduzida: 1991 - Reserva de Contingência
Ação: Reserva de Contingência
Categoria Econômica: A CLASSIFICAR Valor: R$50.000,00

REQUERIMENTO Nº .../...
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

2.067/2014,  apresentada por  Elenir  de Fátima Braga,  do  Instituto  DH:  Promoção,
Pesquisa e Intervenção em Direitos Humanos e Cidadania, e outros, requer a V. Exa.,
nos termos regimentais, seja enviado pedido de providências à Secretaria de Estado
de Trabalho e Desenvolvimento Social para que sejam priorizadas: a produção de um
diagnóstico quantitativo e qualitativo dos defensores de direitos humanos existentes
em Minas Gerais; a realização de um estudo sobre a viabilidade de ampliarem-se as
equipes que atuam no Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos -
PPDDH -; a implementação de um plano de divulgação do PPDDH, visando ampliar a
mobilização social e fortalecer a rede de proteção em todas as regiões do Estado.
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Sala das Reuniões, ... de ... de ...
André Quintão, presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.068/2014
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  2.068/2014,  de  autoria  de  Dhiancesar  Pinto

Lopes,  sugere  alteração  da  Ação  4314  -  Indenizações  a  Vítimas  de Violação  de
Direitos  Humanos  -  na  proposta  de  revisão  do  Plano  Plurianual  de  Ação
Governamental - PPAG - 2012-2015 para o exercício de 2015, ampliando-se as metas
física e financeira.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 4 a 7/11/2014, em
Belo  Horizonte,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o  aprimoramento  do
Projeto de Lei nº 5.496/2014, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o
exercício de 2015.

Publicada no Diário do Legislativo de 27/11/2014, vem a proposta a esta comissão
para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposta em análise pretende aumentar as metas física e financeira da Ação 4314

- Indenizações a Vítimas de Violação de Direitos Humanos -, cuja finalidade é pagar
indenizações às vítimas de violação de direitos humanos, como tortura praticada por
agentes do Estado.

O abuso de poder praticado por agentes públicos, de qualquer um dos Poderes do
Estado,  que  violam  as  regras  protetoras  dos  direitos  humanos  e  as  garantias
fundamentais  da  pessoa  humana,  sejam  as  definidas  pelos  documentos
internacionais recepcionados pelo ordenamento jurídico nacional, sejam as normas
internas, enseja tanto a responsabilização do Estado quanto a indenização às vítimas
da prática desse abuso.

A prática da tortura, um dos tipos de abuso de poder e de violação de direitos
humanos,  definida  pelo  Tribunal  Penal  Internacional  como  crime  contra  a
humanidade, é, de acordo com o inciso XLIII do art. 5º da Constituição Federal, crime
inafiançável  e insuscetível  de graça ou anistia.  No entanto,  essa prática ainda se
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encontra muito presente na realidade brasileira, o que motivou a criação da Comissão
Permanente  de  Combate  à  Tortura  e  à  Violência  Institucional,  em  2005,  e  a
elaboração de um Plano de Ações Integradas para Prevenção e Controle da Tortura
no Brasil, no âmbito da Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da
República - SDH/PR.

No Estado, foi promulgada a Lei nº 19.488, de 2011, que determina o pagamento de
indenização à vítima de tortura praticada por agente público. Essa lei reabriu o prazo,
previsto na Lei nº 13.187, de 1999, para que vítimas de tortura durante o regime
militar  ingressem  com  requerimento  de  indenização,  processo  que  poderá  ser
conduzido pela vítima, por seu sucessor legal ou por seu representante com poderes
específicos para tal.

De acordo com a Lei  nº  13.187, têm direito à indenização as vítimas de tortura
decorrente de participação ou de acusação de participação em atividades políticas
desde que não tenha resultado em morte, no período de 2/9/1961 a 15/8/1979. A
decisão sobre o pagamento da indenização fica a cargo do Conselho Estadual de
Direitos Humanos - Conedh - e possui caráter irrecorrível. Essa lei estipula, ainda, os
limites dos valores pagos às vítimas, que variam de R$5.000,00 a R$30.000,00 de
acordo  com  as  circunstâncias  de  cada  caso.  Essa  legislação  mineira  reflete  o
entendimento de que a tortura é inaceitável em qualquer circunstância e constitui ato
de lesa-humanidade.

Segundo a  justificativa  do  autor  da  proposta,  atualmente  o  Conedh  possui  200
processos  votados  e  concluídos  há  mais  de  oito  anos,  sem  possibilidade  de
pagamento, o que gera uma revitimização dos que aguardam o pagamento há anos.
Tendo em vista que o valor previsto na Ação 4314 é insuficiente para arcar com os
pagamentos  pendentes,  é  necessário  aumento  da  meta  financeira,  de  forma  a
garantir recursos para conclusão desses pagamentos.

Essa ação já  prevê,  para  2015,  o  pagamento  de  54  indenizações.  De forma a
garantir  o  valor  de  R$30.000,00  por  indenização,  que  vem  sendo  pago
recorrentemente às vítimas de tortura, propomos um acréscimo na meta financeira de
R$950.000,00 e apresentação de requerimento para envio de ofício à Secretaria de
Estado  de  Trabalho  e  de  Desenvolvimento  Social  -  Sedese  -  e  ao  Conedh,
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informando-lhes  desse  aumento  de  recursos  e  solicitando-lhes  a  garantia  de
pagamento dessas indenizações.

Dessa forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma de
emenda ao Projeto de Lei nº 5.497/2014, 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, e de requerimentos.

Conclusão
Diante do exposto,  somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

2.068/2014 na forma da emenda ao Projeto de Lei nº 5.497/2014 e dos requerimentos
anexos.

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2014.
Maria Tereza Lara, presidente e relatora - Fred Costa - Fabiano Tolentino.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 5.497/2014
Acréscimo:
UO beneficiada: 1481 - Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social
Ação: Indenizações a Vítimas de Violação de Direitos Humanos
Objeto do gasto: Genérico
Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES Valor: R$950.001,00
Dedução:
UO deduzida: 1991 - Reserva de Contingência
Ação: Reserva de Contingência
Categoria Econômica: A CLASSIFICAR Valor: R$950.001,00

REQUERIMENTO Nº .../...
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

2.068/2014,  de  autoria  de  Dhiancesar  Pinto  Lopes,  requer  a  V.  Exa.,  nos termos
regimentais,  seja  encaminhado  à  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e  de
Desenvolvimento Social pedido de providências com vistas à garantia de pagamento,
em 2015, de 54 indenizações às vítimas de violações de direitos humanos, no valor
de R$30.000,00 cada, tendo em vista a ampliação de recursos sugerida para a Ação
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4314 - Indenizações a Vítimas de Violação de Direitos Humanos - na proposta de
revisão do Plano Plurianual  de Ação Governamental  -  PPAG -  2012-2015 para  o
exercício de 2015.

Sala das Reuniões, … de … de ...
André Quintão, presidente.

REQUERIMENTO Nº .../...
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

2.068/2014,  de  autoria  de  Dhiancesar  Pinto  Lopes,  requer  a  V.  Exa.,  nos termos
regimentais, seja enviado pedido de providências ao Conselho Estadual de Direitos
Humanos  -  Conedh  -,  solicitando  a  garantia  de  pagamento,  em  2015,  de  54
indenizações às vítimas de violações de direitos humanos, no valor de R$30.000,00
cada,  tendo  em  vista  a  ampliação  de  recursos  sugerida  para  a  Ação  4314  -
Indenizações a Vítimas de Violação de Direitos Humanos - na proposta de revisão do
Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015 para o exercício de
2015.

Sala das Reuniões, … de … de ...
André Quintão, presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.069/2014
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  2.069/2014,  de  autoria  de  Elenir  de  Fátima

Braga, do Instituto DH: Promoção, Pesquisa e Intervenção em Direitos Humanos e
Cidadania,  e  outros,  sugere  alteração  do  Programa  162  -  Desenvolvimento  das
Políticas de Direitos Humanos - na proposta de revisão do Plano Plurianual de Ação
Governamental - PPAG - 2012-2015 para o exercício de 2015, com vistas a realizar,
no  âmbito  da  Ação  4120  -  Promoção  de  Direitos  Humanos  -  um  mapeamento
georreferenciado das entidades da sociedade civil de defesa dos direitos humanos no
Estado.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 4 a 7/11/2014, em
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Belo  Horizonte,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o  aprimoramento  do
Projeto de Lei nº 5.496/2014, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o
exercício de 2015.

Publicada no Diário do Legislativo de 27/11/2014, vem a proposta a esta comissão
para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposta em análise busca disponibilizar recursos na Ação 4120 - Promoção de

Direitos  Humanos  -  para  a  realização  de  um  mapeamento  georreferenciado  das
entidades da sociedade civil de defesa dos direitos humanos no Estado. Conforme a
justificativa  apresentada  na  sugestão  que  originou  a  proposta  em  comento,  “o
mapeamento  possui  como  objetivo  fundamental  promover  a  articulação  das
entidades, no intuito de potencializar as ações e uso dos recursos disponibilizados
para a execução das atividades desenvolvidas”.

A participação social, tanto na elaboração e implementação das políticas públicas,
quanto  no  monitoramento  das  ações  inerentes  à  defesa  dos  direitos  humanos,  é
assegurada  por  meio  da  atuação  das  entidades  representativas  de  variados
segmentos e temáticas, a exemplo dos conselhos de direitos.

Incrementam a participação social em Minas Gerais o Programa Mineiro de Direitos
Humanos  e  as  Conferências  Estaduais  de  Direitos  Humanos.  Além  dessas
ferramentas,  há  que  se  considerar  as  atividades  desenvolvidas  pelos  órgãos  e
entidades integrantes do sistema institucional especificamente dedicado aos direitos
humanos,  como  a  Subsecretaria  de  Direitos  Humanos,  o  Conselho  Estadual  de
Defesa  dos  Direitos  Humanos,  o  Fórum  Mineiro  de  Direitos  Humanos,  o  Comitê
Estadual  de  Educação  em  Direitos  Humanos,  bem  como  o  Ministério  Público
estadual, por meio do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça dos
Direitos Humanos e dos centros de apoio operacional das promotorias voltadas para
temas ou segmentos específicos, além da Comissão de Direitos Humanos da ALMG.

Nessa  perspectiva,  torna-se  fundamental  a  identificação  das  entidades  que
trabalham com a temática dos direitos humanos em todo o Estado, nas mais diversas
frentes  de  atuação,  visando  ao  fortalecimento  das  políticas  e  ações  públicas
pertinentes.  Consideramos,  pois,  relevante  a  demanda apresentada e  oportuna  a
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especificação de recursos para o mapeamento pretendido na Ação 4120 - Promoção
de Direitos Humanos.

Dessa forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma de
emenda ao Projeto de Lei nº 5.497/2014, 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, acrescentando-se o
valor de R$200.000,00 na Ação 4120, com especificação do objeto do gasto para
realizar mapeamento georreferenciado das entidades da sociedade civil  de defesa
dos direitos humanos no Estado, e de requerimento para envio de ofício à Secretaria
de  Estado  de  Trabalho  e  Desenvolvimento  Social  solicitando  a  efetivação  de  tal
medida.

Conclusão
Diante do exposto,  somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

2.069/2014 na forma da emenda ao Projeto de Lei nº 5.497/2014 e do requerimento
anexos.

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2014.
Maria Tereza Lara, presidente e relatora - Fred Costa - Fabiano Tolentino.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 5.497/2014
Acréscimo:
UO beneficiada: 1481 - Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social
Ação: Promoção de Direitos Humanos - Realizar o Mapeamento Georreferenciado

das Entidades da Sociedade Civil  de Defesa dos Direitos Humanos Existentes no
Estado.

Objeto do gasto: Específico
Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES Valor: R$200.000,00
Dedução:
UO deduzida: 1991 - Reserva de Contingência
Ação: Reserva de Contingência
Categoria Econômica: A CLASSIFICAR Valor: R$200.000,00

REQUERIMENTO Nº …/...
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
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A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº
2.069/2014,  apresentada por  Elenir  de Fátima Braga,  do  Instituto  DH:  Promoção,
Pesquisa e Intervenção em Direitos Humanos e Cidadania, e outros, requer a V. Exa.,
nos termos regimentais, seja enviado pedido de providências à Secretaria de Estado
de Trabalho e Desenvolvimento Social,  solicitando seja realizado um mapeamento
georreferenciado das entidades da sociedade civil  de defesa dos direitos humanos
existentes em Minas Gerais, a fim de identificar e melhor articular as instituições com
essa atuação no Estado.

Sala das Reuniões, … de ... de …
André Quintão, presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.070/2014
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  2.070/2014,  de  autoria  de  Maria  de  Lurdes

Rodrigues Santa Gema, da 23ª  Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude
Cível, sugere alteração do Programa 162 - Desenvolvimento das Políticas de Direitos
Humanos -  na proposta de revisão do Plano Plurianual  de Ação Governamental -
PPAG - 2012-2015 para o exercício de 2015, com vistas a incluir  ação específica
direcionada à implantação do Plano Estadual de Enfrentamento da Violência Sexual
contra Crianças e Adolescentes.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 4 a 7/11/2014, em
Belo  Horizonte,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o  aprimoramento  do
Projeto de Lei nº 5.496/2014, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o
exercício de 2015.

Publicada no Diário do Legislativo de 27/11/2014, vem a proposta a esta comissão
para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposta em análise busca assegurar a efetiva implementação em Minas Gerais

do  Programa de  Ações  Integradas  e  Referenciais  de  Enfrentamento  da  Violência
Sexual contra Crianças e Adolescentes no Território Brasileiro - Pair -, por meio da
manutenção  de  ação  específica  para  esse  fim  no  âmbito  do  Programa  162  na
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proposta de revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de 2015. De acordo com a
justificativa  da  sugestão que  deu  origem  à  proposição  em  comento,  “pretende-se
prosseguir  o  processo  de  revisão  e  implantação  do  plano  estadual;  expandir  e
acompanhar  a  implantação  do  Pair  no  Estado,  por  meio  de  processos  de
monitoramento e avaliação de suas ações;  e desenvolver  ações de protagonismo
juvenil”. Para a execução da ação foi sugerida a destinação de R$250.000,00.

A violência sexual contra crianças e adolescentes é um fenômeno complexo e de
difícil enfrentamento, inserido num contexto histórico-social de violência endêmica. As
soluções para esse grave problema devem, portanto, ser privilegiadas na elaboração
e  implementação  das  políticas  públicas.  O  Plano  Nacional  de  Enfrentamento  da
Violência  Sexual  contra  Crianças  e  Adolescentes  estabelece  diretrizes  para
referenciar a atuação dos governos federal, estaduais e municipais, tendo como eixo
estruturante  os  direitos  humanos  sexuais  da  criança  e  do  adolescente.  Sua
implementação se dá por meio do conceito de redes de proteção e tem por princípio,
entre  outros,  a  descentralização,  a partir  de  transferência  de  poderes,  recursos e
responsabilidades de forma pactuada entre a União, estados e municípios.

Com  base  nos  eixos  do  plano  nacional,  foi  implantado  o  Pair.  Esse  programa
incorpora uma metodologia orientada pela doutrina da proteção integral da criança e
do adolescente e baseada na articulação de ações e serviços, no fortalecimento dos
conselhos de direitos e na capacitação dos profissionais que realizam o atendimento
a esse público. O Pair  conta com a participação social e visa, por meio de ações
integradas de mobilização, realizar diagnóstico e capacitação, bem como fortalecer as
redes locais, possibilitando a integração de seus serviços e programas.

De acordo com o 6º Mapeamento de Pontos Vulneráveis à Exploração Sexual de
Crianças e Adolescentes nas Rodovias  Federais Brasileiras, realizado pela Polícia
Rodoviária Federal no biênio 2013-2014, foram identificados 1.969 pontos vulneráveis
à  exploração  sexual  de  crianças  e  adolescentes.  Esse  resultado  aponta  para  o
acréscimo de  11% dos  pontos  vulneráveis  existentes  no  País,  sendo  56% deles
reconhecidos como críticos ou de alto risco. Ainda segundo o estudo, Minas Gerais
continua concentrando a maior quantidade de pontos vulneráveis à exploração sexual
de crianças e adolescentes -  313 pontos -,  o  que reflete um aumento de 24,21%
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quando comparado ao período de 2011-2012, no qual foram mapeados 252 pontos no
Estado.  (Disponível  em:  <https://drive.google.com/file/d/0B-y39f8RLuVsSmpoUk
QxMXdDaTQ/view?pli=1>.  Acesso em: 26 nov. 2014).

Mas, para além da ampla malha rodoviária de Minas Gerais, outra condição agrava
esse tipo de violência: o fato de que o Plano Estadual de Enfrentamento da Violência
contra  Crianças  e  Adolescentes,  lançado  em  2003,  ainda  não  foi  plenamente
expandido para todo o Estado. Após mais de uma década de edição do plano mineiro,
existem municípios  e  regiões  que  apresentam alta  vulnerabilidade com relação à
exploração  sexual  contra  crianças  e  adolescentes  e  que  ainda  necessitam,  de
maneira  efetiva,  da  articulação  de todo o  sistema de  garantia  de  direitos  para  o
enfrentamento do problema.

Postas essas considerações, reconhecemos a relevância da proposta sob estudo,
que almeja,  na verdade,  a manutenção da Ação 4079 -  Implantação do Plano de
Enfrentamento da Violência Sexual Infantojuvenil - na proposta de revisão do PPAG
2012-2015 para o exercício de 2015. Aliás, note-se que a manutenção dessa ação foi
pleiteada nesta Casa, também por meio de sugestões populares, durante as revisões
do PPAG-2012-2015 para os exercícios de 2013 e 2014. Nessas duas ocasiões, a
ação, antes excluída nos respectivos projetos de lei  de revisão apresentados pelo
Poder  Executivo,  foi  preservada  por  força  de  emendas  do  Poder  Legislativo.  No
entanto, a ação foi novamente suprimida no Projeto de Lei nº 5.496/2014, a despeito
da relevância  de  manterem-se em  funcionamento  as  ações  de enfrentamento  da
violência sexual praticada contra crianças e adolescentes no Estado.

Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento da proposta em análise na forma de
emenda ao Projeto de Lei nº 5.496/2014, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-
2015 para o exercício de 2015,  garantindo-se a  manutenção da Ação 4079,  com
alteração do nome para “Implantação do Plano de Enfrentamento da Violência Sexual
contra Crianças e Adolescentes”,  adequando-o ao nome e ao conceito do Pair;  e
alteração da finalidade para “prosseguir a revisão e a implantação do plano estadual;
acompanhar  e  expandir  o  Programa  de  Ações  Integradas  e  Referenciais  de
Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes - Pair - no Estado;
e desenvolver o protagonismo juvenil”, mantendo-se os demais atributos da Ação.
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Conclusão
Diante do exposto,  somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

2.070/2014 na forma da emenda ao Projeto de Lei nº 5.496/2014 anexa.
Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2014.
Maria Tereza Lara, presidente e relatora - Fred Costa - Fabiano Tolentino.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 5.496/2014
Programa: 162 - DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE DIREITOS HUMANOS
Ação:  ....  -  Implantação  do  Plano de Enfrentamento  da  Violência  Sexual  contra

Crianças e Adolescentes
Unidade  Orçamentária:  1481  -  SECRETARIA DE  ESTADO  DE  TRABALHO  E

DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Finalidade: Prosseguir a revisão e a implantação do plano estadual; acompanhar e

expandir  o  Programa  de  Ações  Integradas  e  Referenciais  de  Enfrentamento  da
Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes - Pair - no Estado; e desenvolver o
protagonismo juvenil.

Produto: PLANO IMPLANTADO
Unidade de medida: PLANO
Metas por região (R$1,00)
* - O quadro com as metas físicas e financeiras para 2015 por região foi publicado

no Diário do Legislativo, de 6.12.2014.
Cancelamento Compensatório:
Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Valor (R$): 100.000,00

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.073/2014
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  2.073/2014,  de  autoria  de  Maria  de  Lurdes

Rodrigues Santa Gema, da 23ª  Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude
Cível, e outros, sugere alteração da Ação 4035 - Estruturação da Rede de Proteção
de  Direitos  Humanos  -  na  proposta  de  revisão  do  Plano  Plurianual  de  Ação
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Governamental - PPAG - 2012-2015 para o exercício de 2015, com vistas a direcionar
suas atividades para o apoio aos conselhos tutelares e de direitos da criança e do
adolescente.

A proposta é resultante da aglutinação de sugestões apresentadas em audiências
públicas realizadas de 4 a 7/11/2014, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher
sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 5.496/2014, que dispõe sobre a
revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de 2015.

Publicada no Diário do Legislativo de 27/11/2014, vem a proposta a esta comissão
para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposta em análise é resultante da aglutinação de sugestões coletadas durante

as audiências públicas de revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de 2015,
relativas ao apoio à estruturação dos conselhos tutelares e municipais de direitos da
criança e do adolescente.

O Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA - estabelece, em seu art. 4º, que é
dever  da  família,  da  comunidade,  da  sociedade  em  geral  e  do  poder  público
assegurar,  com  absoluta  prioridade,  a  efetivação  dos  direitos  da  criança  e  do
adolescente referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao
lazer,  à  profissionalização,  à  cultura,  à  dignidade,  ao  respeito,  à  liberdade  e  à
convivência familiar e comunitária. A garantia de prioridade compreende, entre outras,
a preferência na formulação e na execução das políticas públicas e a destinação
privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e
à  juventude.  Ainda  segundo  o  ECA,  o  conselho  tutelar  é  órgão  permanente  e
autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento
desses direitos.

A proposta em análise sugere, mais especificamente, a manutenção dos atributos
da Ação  4035 -  Apoio  à  Estruturação  dos  Conselhos  Tutelares  e  Municipais  dos
Direitos  da Criança e do Adolescente -,  do Programa 162 -  Desenvolvimento das
Políticas  de  Direitos  Humanos  -,  no  exercício  de  2014,  ou  seja,  voltada
especificamente  ao  apoio  à  estruturação  dos  conselhos  relativos  à  política  de
crianças e adolescentes, além de aumento das metas física e financeira, ampliação
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da regionalização e destinação de recursos específicos  para  aquisição de veículo
para o Conselho Tutelar do Município de Poté.

Na proposta de revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de 2015, o nome
dessa  ação  foi  alterado  para  “Estruturação  da  Rede  de  Proteção  de  Direitos
Humanos”, e sua finalidade, para “apoiar a estruturação dos conselhos, possibilitando
melhor desempenho de suas atribuições”. Da forma como está prevista na proposta
de revisão, a ação teve seu escopo ampliado, objetivando-se apoiar os conselhos de
forma  geral,  mas  praticamente  inviabilizou-se  sua  execução,  ao  reduzirem-se
significativamente as metas física e financeira.

Em razão da importância das atividades desses conselhos para a promoção e a
defesa dos direitos da infância e da juventude, e da prioridade absoluta de garantia
desses  direitos,  entendemos  que  é  fundamental  a  manutenção  da  Ação  4035,
especificamente  voltada  para  os  conselhos  tutelares  e  municipais  dos  direitos  da
criança  e  do  adolescente,  de  forma  a  contribuir  para  o  fortalecimento  desses
conselhos, com melhores condições de trabalho para os conselheiros.

Em relação à aquisição de veículo para o Conselho Tutelar do Município de Poté, a
demanda se justifica, segundo uma das autoras da proposta, devido à existência de
apenas um veículo para atender as demandas do conselho e de todos os outros
setores  da  assistência  social,  inclusive  para  a  zona  rural,  o  que  compromete  o
atendimento aos usuários dos serviços de assistência social. Entendemos, portanto,
que  a  compra  do  veículo  propiciará  melhores  condições  para  o  efetivo
desenvolvimento das atribuições do conselho.

Dessa forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma de
emendas ao Projeto de Lei nº 5.496/2014, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-
2015 para o exercício de 2015, e ao Projeto de Lei nº 5.497/2014, 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.

Conclusão
Diante do exposto,  somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

2.073/2014  na  forma  das  emendas  aos  Projetos  de  Lei  nºs  5.496  e  5.497/2014
anexas.
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Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2014.
Maria Tereza Lara, presidente e relatora - Fred Costa - Fabiano Tolentino.

EMENDA Nº … AO PROJETO DE LEI Nº 5.496/2014
Programa: 162 - DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE DIREITOS HUMANOS

-
Ação:  4035  -  ESTRUTURAÇÃO  DA  REDE  DE  PROTEÇÃO  DE  DIREITOS

HUMANOS
Mudança de nome:
Para: Apoio à estruturação dos conselhos tutelares e municipais dos direitos da

criança e do adolescente
Mudança de finalidade:
Para:  APOIAR  A ESTRUTURAÇÃO  DOS  CONSELHOS  tutelares  e  municipais,

POSSIBILITANDO MELHOR DESEMPENHO DE SUAS ATRIBUIÇÕES
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - O quadro com as metas físicas e financeiras para 2015 por região foi publicado

no Diário do Legislativo, de 6.12.2014.
Cancelamento compensatório:
Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Valor (R$): 699.000,00

EMENDA Nº … AO PROJETO DE LEI Nº 5.497/2014
Acréscimo:
UO beneficiada: 1481 - Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social
Ação: Estruturação da Rede de Proteção de Direitos Humanos
Objeto do gasto: Genérico
Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES Valor: R$659.000,00
Dedução:
UO deduzida: 1991 - Reserva de Contingência
Ação: Reserva de Contingência
Categoria Econômica: A CLASSIFICAR Valor: R$659.000,00
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EMENDA Nº … AO PROJETO DE LEI Nº 5.497/2014
Acréscimo:
UO beneficiada: 1481 - Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social
Ação:  Estruturação  da  Rede  de  Proteção  de  Direitos  Humanos  -  Aquisição  de

Veículo para o Conselho Tutelar no Município de Poté.
Objeto do gasto: Específico
Categoria Econômica: DESPESAS DE CAPITAL Valor: R$40.000,00
Dedução:
UO deduzida: 1991 - Reserva de Contingência
Ação: Reserva de Contingência
Categoria Econômica: A CLASSIFICAR Valor: R$40.000,00

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.075/2014
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 2.075/2014, de Maria Geralda de Souza Lopes e

de Ramon da Silva Teixeira, do Fórum Mineiro de Economia Popular Solidária, sugere
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  2015,  para  modificar  seu  nome  e
ampliar sua meta financeira.

A  proposta  é  resultante  da  aglutinação  de  sugestões  apresentadas  por  meio
eletrônico no Portal da Assembleia Legislativa e em audiências públicas realizadas no
período de 4 a 7/11/2014, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher sugestões
para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 5.496/2014, que dispõe sobre a revisão do
PPAG 2012-2015 para o exercício de 2015.

Publicada no Diário do Legislativo de 27/11/2014, vem a proposta a esta comissão
para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposta em análise é resultante da aglutinação de sugestões relativas  à Ação

4584 -  Fomento e  Apoio aos Empreendimentos da  Economia Popular  Solidária e
Outros Empreendimentos Individuais e Coletivos, do Programa 267 - Programa de
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Geração de Renda. Os proponentes sugerem alteração do nome e da finalidade da
ação e a ampliação dos recursos a ela destinados.

A proposta solicita  a  alteração do nome da Ação 4584 -  Fomento  e Apoio  aos
Empreendimentos  da  Economia  Popular  Solidária  e  Outros  Empreendimentos
Individuais e Coletivos -, do Programa 267 - Programa de Geração de Renda -, para
“Fomento,  Formação,  Capacitação  Continuada  e  Apoio  aos  Empreendimentos,
Gestores Públicos e Técnicos da Economia Solidária”.

Segundo  os  proponentes,  a  inserção  dos  termos  formação  e  capacitação
continuada expressa o propósito de que essa ação seja desenvolvida de maneira
constante, por  meio da capacitação sequenciada de gestores públicos municipais,
técnicos  e  empreendedores  solidários.  A  exclusão  da  expressão  “e  outros
empreendimentos individuais e coletivos” buscaria evitar que a ação beneficie grupos
que não carreguem os princípios da economia popular e solidária.

A  finalidade  da  Ação  4584  (promover  o  fortalecimento  das  atividades  dos
empreendimentos da Economia Popular Solidária e outros individuais e coletivos, por
meio  de  ações  de  formação,  assessoramento  técnico,  desenvolvimento  de
tecnologias  sociais  e  apoio  a  investimentos  em  infraestrutura)  já  indica  o
desenvolvimento  de  ações  de  formação.  Porém,  considerando  que  a  Economia
Popular Solidária - EPS - caracteriza-se por princípios próprios como a autogestão, a
solidariedade,  a  sustentabilidade  ecológica  e  a  democracia,  concordamos  com  a
sugestão de excluir a referência a outros empreendimentos individuais e coletivos no
nome e na finalidade da ação.

Verificamos ainda que, com a inclusão dos termos pleiteados na proposta, a Ação
4584 abrangeria outros empreendimentos anteriormente atendidos pela Ação 4201 -
Apoio à Inclusão Produtiva -, retirada da proposta de revisão do PPAG 2012-2015
para o exercício de 2015.

Para dar continuidade ao apoio a esses empreendimentos, propomos a restauração
da Ação 4201 - Apoio à Inclusão Produtiva -, com a mesma finalidade do exercício de
2014, meta física de 50 pessoas beneficiadas e meta financeira de R$50.000,00 para
a região estadual.

A  proposta  em  análise  também  solicita  a  ampliação  dos  recursos  financeiros
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direcionados à Ação 4584. A justificativa é que parte do financiamento é realizada
com recursos da União para a execução de projetos definidos em convênio. Ocorre
que a totalidade dos recursos previstos para o financiamento da Ação 4584 provém
da Fonte 24 - Convênios, Acordos e Ajustes -, voltados para a realização de ações de
apoio à EPS. Não há previsão de aporte financeiro direto do Estado.

Dessa forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma de
emendas ao Projeto de Lei nº 5.496/2014, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-
2015 para o exercício de 2015, com o objetivo de alterar o nome da Ação 4584 e
restaurar a antiga Ação 4201, mas com novas regionalização e metas.

Conclusão
Diante do exposto,  somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

2.075/2014 na forma das emendas ao Projeto de Lei nº 5.496/2014 anexas.
Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2014.
Maria Tereza Lara, presidente e relatora - Fred Costa - Fabiano Tolentino.

EMENDA Nº … AO PROJETO DE LEI Nº 5.496/2014
Programa: 267 - PROGRAMA DE GERAÇÃO DE RENDA
Ação:  4584  -  FOMENTO E APOIO AOS EMPREENDIMENTOS DA ECONOMIA

POPULAR  SOLIDÁRIA  E  OUTROS  EMPREENDIMENTOS  INDIVIDUAIS  E
COLETIVOS

Mudança de nome:
Para: Fomento e apoio aos empreendimentos da economia popular solidária
Mudança de finalidade:
Para: Promover o fortalecimento das atividades dos empreendimentos da economia

popular  solidária  por  meio  de  ações  de  formação,  assessoramento  técnico,
desenvolvimento de tecnologias sociais e apoio a investimentos em infraestrutura.

EMENDA Nº … AO PROJETO DE LEI Nº 5.496/2014
Programa: 267 - PROGRAMA DE GERAÇÃO DE RENDA
Ação: .... - APOIO À INCLUSÃO PRODUTIVA
Unidade  Orçamentária:  1481  -  SECRETARIA DE  ESTADO  DE  TRABALHO  E

DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Finalidade: PROMOVER A GERAÇÃO DE RENDA PARA PESSOAS DE FAMÍLIAS
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INSCRITAS  NO  CADÚNICO,  POR  MEIO  DA  POTENCIALIZAÇÃO  DE
EMPREENDIMENTOS INDIVIDUAIS, FAMILIARES E COLETIVOS.

Produto: PESSOA BENEFICIADA
Unidade de medida: PESSOA
Metas por região (R$1,00)
* - O quadro com as metas físicas e financeiras para 2015 por região foi publicado

no Diário do Legislativo, de 6.12.2014.
Justificativa: Restauração da antiga Ação 4201 - APOIO À INCLUSÃO PRODUTIVA

-,  do  exercício  de  2014,  com  o  objetivo  de  manter  o  financiamento  aos
empreendimentos  individuais  e  coletivos  que  não  são  caracterizados  como
empreendimentos da economia popular solidária (atendidos pela Ação 4584, que teve
solicitação  de  alteração  no  nome  e  na  finalidade,  a  fim  de  atender  apenas  aos
empreendimentos da EPS).

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.076/2014
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 2.076/2014, de Maria Geralda de Souza Lopes e

de Ramon da Silva Teixeira, do Fórum Mineiro de Economia Popular Solidária, sugere
alteração da Ação 4173 - Apoio à Comercialização da Economia Popular Solidária e
Outros  Empreendimentos  -,  da  proposta  de  revisão  do  Plano Plurianual  de  Ação
Governamental - PPAG - 2012-2015 para o exercício 2015, para modificar seu nome
e suas metas física e financeira.

A  proposta  é  resultante  da  aglutinação  de  sugestões  apresentadas  por  meio
eletrônico no Portal da Assembleia Legislativa e em audiências públicas realizadas no
período de 4 a 7/11/2014, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher sugestões
para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 5.496/2014, que dispõe sobre a revisão do
PPAG 2012-2015 para o exercício de 2015.

Publicada no Diário do Legislativo de 27/11/2014, vem a proposta a esta comissão
para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
As sugestões aglutinadas na proposta em tela incidem sobre diferentes atributos da
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Ação  4173  -  Apoio  à  Comercialização  da  Economia  Popular  Solidária  e  Outros
Empreendimentos, do Programa 267 - Programa de Geração de Renda -, que tem a
finalidade  de  apoiar  empreendimentos  da  economia  popular  solidária  e  outros
individuais ou coletivos, na área de comercialização de produtos e serviços, por meio
da realização de feiras regionais e da implantação de pontos fixos de venda, entre
outras formas de apoio à comercialização.

A primeira sugestão propõe alteração do nome da mencionada ação para "Apoio à
Comercialização dos Empreendimentos da Economia Popular Solidária", excluindo o
trecho "e outros empreendimentos", bem como do seu objetivo, excluindo o trecho "e
outros individuais e coletivos". Os proponentes argumentam que essas alterações são
necessárias para que evitar que a ação beneficie grupos que não estejam de acordo
com os princípios da economia popular e solidária.

O Decreto nº 7.358, de 17/11/2010, que institui o Sistema Nacional do Comércio
Justo e Solidário, define empreendimentos econômicos solidários como organizações
de caráter associativo que realizam atividades econômicas, cujos participantes sejam
trabalhadores do meio urbano ou rural e exerçam democraticamente a gestão das
atividades e a alocação dos resultados.

Na  revisão  do  PPAG  2012-2015  para  o  exercício  de  2014,  a  Ação  4173  é
denominada  "Apoio  à  Comercialização  da  Economia  Popular  Solidária",  com  a
finalidade de "Apoiar empreendimentos da economia popular  solidária na  área de
comercialização de produtos e serviços, por meio da realização de feiras regionais e
da implantação de pontos fixos de venda".

Tendo  em  vista  que a  Economia  Popular  Solidária  caracteriza-se  por  princípios
como a autogestão, a solidariedade, a sustentabilidade ecológica e a democracia,
com vistas à inclusão social, concordamos com a sugestão de adequação do nome e
da finalidade da Ação 4173.

A segunda solicitação diz respeito à alteração das metas física e financeira da ação.
A meta física passaria de um empreendimento apoiado para 11 feiras regionais e uma
feira estadual realizadas. A meta financeira total seria ampliada de R$20.000,00 para
R$1.500.000,00. A justificativa é que o foco da ação deve se manter na realização
das  feiras  como  um  importante  espaço  de  comercialização  e  articulação  dos
empreendimentos envolvidos.
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A previsão de realização das feiras regionais e estadual, com suficiente previsão
orçamentária, é fundamental para o fortalecimento da Economia Popular Solidária no
Estado ao propiciar espaços de comercialização e articulação dos empreendimentos
envolvidos.  Portanto,  julgamos  pertinente  aumentar  a  meta  física  para  12
empreendimentos apoiados e ampliar a meta financeira total para R$1.000.000,00.

Dessa forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma de
emendas ao Projeto de Lei nº 5.496/2014, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-
2015 para o exercício de 2015, e ao Projeto de Lei nº 5.497/2014, 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.

Conclusão
Diante do exposto,  somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

2.076/2014 na forma das emendas aos Projetos de Lei nº 5.496/2014 e nº 5.497/2014
anexas.

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2014.
Maria Tereza Lara, presidente e relatora - Fred Costa - Fabiano Tolentino.

EMENDA Nº … AO PROJETO DE LEI Nº 5.496/2014
Programa: 267 - PROGRAMA DE GERAÇÃO DE RENDA
Ação:  4173  -  APOIO  À  COMERCIALIZAÇÃO  DA  ECONOMIA  POPULAR

SOLIDÁRIA E OUTROS EMPREENDIMENTOS
Mudança de nome:
Para: Apoio à comercialização da economia popular solidária
Mudança de finalidade:
Para:  Apoiar  empreendimentos  da  economia  popular  solidária  na  área  de

comercialização de produtos e serviços, por meio da realização de feiras regionais e
da implantação de pontos fixos de venda.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - O quadro com as metas físicas e financeiras para 2015 por região foi publicado

no Diário do Legislativo, de 6.12.2014.
Cancelamento Compensatório:
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Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Valor (R$): 980.000,00

EMENDA Nº … AO PROJETO DE LEI Nº 5.497/2014
Acréscimo:
UO beneficiada: 1481 - Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social
Ação:  Apoio  à  Comercialização  da  Economia  Popular  Solidária  e  Outros

Empreendimentos
Objeto do gasto: Genérico
Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES Valor: R$980.000,00
Dedução:
UO deduzida: 1991 - Reserva de Contingência
Ação: Reserva de Contingência
Categoria Econômica: A CLASSIFICAR Valor: R$980.000,00

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.081/2014
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 2.081/2014, de autoria de Bruno Rodrigo Silva

Diogo, do Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra - MST -, e outros, sugere
alteração da Ação 1218 - Fortalecimento da Agricultura Familiar para o Abastecimento
Alimentar -  na proposta de revisão do Plano Plurianual  de Ação Governamental -
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.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 4 a 7/11/2014, em
Belo  Horizonte,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o  aprimoramento  do
Projeto de Lei nº 5.496/2014, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o
exercício de 2015.

Publicada no Diário do Legislativo de 22/11/2014, vem a proposta a esta comissão
para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.
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Fundamentação
A proposta em análise é resultante da aglutinação de sugestões coletadas durante

as audiências públicas de revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de 2015,
relativas  à  implementação  de  melhorias  e  operacionalização  de  agroindústrias
familiares,  ou  de  pequeno  porte,  com  foco  no  atendimento  das  demandas  do
Programa  Nacional  de  Alimentação  Escolar  -  Pnae  -,  além  de  pedido  direto  de
recomposição  de  recursos  orçamentários  para  a  execução  da  Ação  1218  -
Fortalecimento da Agricultura Familiar para o Abastecimento Alimentar.

O Programa Cultivar, Nutrir e Educar, estruturador, visa oportunizar a interação dos
aspectos de gestão da educação, melhoria da qualidade da alimentação escolar e
fomento à produção de alimentos de qualidade pela agricultura familiar, trazendo na
sua estrutura uma ação orçamentária para cada um desses pilares. Por sua vez, a
Ação  1218,  que  traz  o  viés  do  campo  para  o  programa,  é  composta  de  três
subprojetos: fomento à produção, habilitação de agroindústrias familiares e apoio à
comercialização dos produtos da agricultura familiar para atendimento das escolas,
uma vez que o Pnae exige que pelo menos 30% dos recursos da merenda escolar
sejam destinados à aquisição de alimentos oriundos desse segmento da agricultura.

As  propostas  que  demandam  apoio  do  Estado  para  a  instalação  ou
operacionalização  de  agroindústrias  destacam  a  necessidade  de  financiamento
dessas melhorias, ação que foge à capacidade de investimento do Estado e à sua
linha  de  atuação  junto  à  agricultura  familiar.  Normalmente  o  apoio  é  dado  a
associações,  cooperativas  ou  mesmo  a  agricultores  singulares  para  que  esses
acessem  recursos  já  disponibilizados  para  financiamento  da  agricultura  familiar,
sendo o  principal  exemplo  o  Programa Nacional  de  Fortalecimento  da  Agricultura
Familiar - Pronaf.

Compõem o rol de demandas:
- a adequação de estruturas e aquisição 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;

- a implantação e reforma de agroindústrias nos demais projetos de assentamento
da reforma agrária e do Movimento dos Atingidos por Barragens - MAB;
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-  a  instalação de agroindústria  para  o beneficiamento de frutas  produzidas pela
agricultura familiar em Santo Antônio do Jacinto, no nordeste mineiro;

- a instalação de 10 mil novas agroindústrias no Estado, com prioridade para o vale
do Jequitinhonha.

Reconhecendo a importância da atuação do Estado junto à agricultura familiar com
foco  no  Pnae  nas  três  linhas  previstas  pela  ação,  em  especial  a  relacionada  à
agregação de valor aos produtos básicos por meio da agroindustrialização, opinamos
pelo acolhimento da proposta em análise na forma de emendas ao Projeto de Lei nº
5.496/2014, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de
2015, e ao Projeto de Lei nº 5.497/2014, 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, além de requerimento
com pedido de providências à Subsecretaria de Agricultura Familiar da Secretaria de
Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - SAF/Seapa -, para dar especial
atenção às associações de agricultores proponentes listados no âmbito das parcerias
para o desenvolvimento do Pnae em Minas Gerais.

Conclusão
Diante do exposto,  somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

2.081/2014 na forma das emendas aos Projetos de Lei nºs 5.496/2014 e 5.497/2014 e
do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2014.
Maria Tereza Lara, presidente e relatora - Fred Costa - Fabiano Tolentino.

REQUERIMENTO Nº .../...
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

2.081/2014, de Bruno Rodrigo Silva Diogo e outros, do Movimento dos Trabalhadores
Rurais  sem  Terra  -  MST  -,  requer  à  V.  Exa.,  nos  termos  regimentais,  seja
encaminhado à  Subsecretaria  de  Agricultura  Familiar  da  Secretaria  de  Estado da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento -  SAF-Seapa - pedido de providências para
incremento do apoio à implantação e melhoria da agroindústria familiar no âmbito das
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parcerias  para  o  desenvolvimento  do  Pnae  em  Minas  Gerais,  em  especial  às
associações de agricultores dos locais abaixo listados:

-  assentamentos  de  reforma agrária  nos  municípios  de  Montes  Claros,  Capitão
Enéas, Engenheiro Navarro, São Francisco, Visconde do Rio Rio Branco, Goiana,
Campo do Meio e Guapé;

-  demais  projetos  de  assentamento  da  reforma  agrária  e  do  Movimento  dos
Atingidos por Barragens - MAB - no Estado;

- Vale do Rio Jequitinhonha;
- Município de Santo Antônio do Jacinto.
Sala das Reuniões, … de … de …
André Quintão, presidente.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 5.496/2014
Programa: 025 - CULTIVAR, NUTRIR E EDUCAR -
Ação:  1218  -  FORTALECIMENTO  DA  AGRICULTURA  FAMILIAR  PARA  O

ABASTECIMENTO ALIMENTAR
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - O quadro com as metas físicas e financeiras para 2015 por região foi publicado

no Diário do Legislativo, de 6.12.2014.
Cancelamento Compensatório:
Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Valor (R$): 730.000,00

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 5.497/2014
Acréscimo:
UO  beneficiada:  1231  -  Secretaria  de  Estado  de  Agricultura,  Pecuária  e

Abastecimento
Ação: Fortalecimento da Agricultura Familiar para o Abastecimento Alimentar
Objeto do gasto: genérico
Categoria Econômica: despesas correntes Valor: R$730.000,00
Dedução:
UO deduzida: 1991 - Reserva de Contingência
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Ação: Reserva de Contingência
Categoria Econômica: a classificar Valor: R$730.000,00

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.085/2014
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 2.085/2014, para revisão do PPAG 2012-2015

para  o  exercício  2015,  de  autoria  de  Ronildo  Vaqueiro,  encaminha  sugestão  de
alteração  da  Ação  1110  -  Caminhos  de  Minas  -,  para  garantir  recursos  para  a
execução de obra de urbanização em Águas Formosas.

A proposta foi apresentada por meio eletrônico no Portal da Assembleia Legislativa,
como sugestão para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 5.496/2014, que dispõe
sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de 2015.

Publicada no Diário do Legislativo de 22/11/2014, vem a proposta a esta comissão
para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposta solicita a construção de escadaria no Bairro Roseira, no Município de

Águas Formosas, orçada em R$100.000,00.
O  autor  justifica  que  a  obra,  urgente,  facilitaria  o  acesso  a  morro  com

aproximadamente 500 residências e pavimentação precária. Como o município não
tem condições financeiras para realizar a obra, é necessária a ajuda do Estado.

O  poder  público  estadual  promove  o  crescimento  dos  municípios  ao  apoiar  a
realização  de  obras,  com  recursos  técnicos,  humanos  ou  financeiros.  Assim
consideramos pertinente o encaminhamento de pedido de providências à Secretaria
de Estado de Desenvolvimento  Regional  Política  Urbana e  Gestão Metropolitana,
para que estude a viabilidade de construção da citada escadaria.

Conclusão
Diante do exposto,  somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

2.085/2014, na forma do requerimento anexo.
Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2014.
Maria Tereza Lara, presidente e relatora - Fred Costa - Fabiano Tolentino.
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REQUERIMENTO Nº .../...
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

2.085/2014,  apresentada  por  Ronildo  Vaqueiro,  requer  a  V.  Exa.,  nos  termos
regimentais,  seja encaminhado  pedido de providências à Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional Política Urbana e Gestão Metropolitana para que estude a
viabilidade de construir  uma escadaria no Bairro  Roseira,  no  Município  de  Águas
Formosas.

Sala das Reuniões, ... de ... de …
André Quintão, presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.086/2014
Comissão de Participação Popular

Relatório
A  Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  2.086/2014,  de  Ronildo  Vaqueiro,  sugere

alteração da Ação 4308 - Gestão da Política Hospitalar - Fortalecimento e Melhoria da
Qualidade dos Hospitais do Sistema Único de Saúde - Pro-Hosp -, da proposta de
revisão do Plano Plurianual  de Ação Governamental  -  PPAG -  2012-2015 para  o
exercício de 2015, para assegurar recursos para o Hospital São Vicente de Paulo, no
Município de Águas Formosas.

A proposta foi apresentada por meio eletrônico no portal da Assembleia Legislativa,
como sugestão para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 5.496/2014, que dispõe
sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de 2015.

Publicada no Diário do Legislativo de 27/11/2014, vem a proposta a esta comissão
para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposta de ação legislativa em análise solicita recursos financeiros no valor de

R$400.000,00  para  o  Hospital  São  Vicente  de  Paulo,  localizado  no  Município  de
Águas Formosas. Desse montante, R$200.000,00 seriam empregados na compra de
medicamentos e os outros R$200.000,00 na manutenção do hospital e na aquisição
de equipamentos.
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O proponente alega que o Hospital  São Vicente de Paulo,  que atende mais de
70.000 habitantes de nove municípios, está passando por dificuldades financeiras, o
que tem levado a população do município a doar materiais e alimentos.

De acordo com a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, o Hospital São
Vicente de Paulo participa do Programa de Fortalecimento e Melhoria da Qualidade
dos Hospitais,  o Pro-Hosp, do SUS-MG. Esse programa é executado por meio da
Ação 4308 - Gestão da Política Hospitalar - Fortalecimento e Melhoria da Qualidade
dos Hospitais do Sistema Único de Saúde - Pro-hosp -, do Programa 002 - Saúde
Integrada -, do PPAG 2012-2015.

O  Pro-Hosp  é  um  programa  do  Estado  que  visa  a  proporcionar  à  população
atendimento hospitalar de qualidade e com resolubilidade o mais próximo possível da
residência do paciente, segundo a lógica dos níveis de complexidade (média ou alta),
otimizando a  eficiência  dos  hospitais  e,  assim,  consolidando  a  oferta  da  atenção
hospitalar nos polos macrorregionais e microrregionais de Minas Gerais.

O recurso financeiro destinado a cada hospital atendido pelo Pro-hosp é calculado
de acordo com o desempenho da instituição. Por esse motivo, é importante que a
instituição  beneficiada  invista  na  melhoria  da  gestão  hospitalar  por  meio  da
capacitação dos seus gestores.

O Hospital São Vicente de Paulo é uma entidade beneficente sem fins lucrativos
que presta serviços médico-assistencial, hospitalar e ambulatorial em convênio com
SUS.  O  hospital  atende  a  população  da  microrregião  de  Águas  Formosas,  que
abrange  os  Municípios  de  Águas  Formosas  (sede  da  microrregião),  Bertópolis,
Crisólita, Fronteira dos Vales, Machacalis, Novo Oriente de Minas, Santa Helena de
Minas, Pavão e Umburatiba.

Como  o  hospital  já  recebe  recursos  do  Pro-Hosp,  sugerimos  acrescentar
R$200.000,00 na Ação 4388 -  Fortalecimento  da  Rede Municipal  de  Saúde -,  do
Programa  237  -  Atenção  à  Saúde  -,  do  PPAG  2012-2015,  e  especificar  na  lei
orçamentária que R$100.000,00 sejam destinados à aquisição de equipamentos e
R$100.000,00, ao custeio do Hospital São Vicente de Paulo.

Dessa forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma de
emenda ao Projeto de Lei nº 5.497/2014, que estima as receitas e fixa as despesas
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do Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais e do Orçamento de Investimento das
Empresas Controladas pelo Estado para o exercício de 2015 e de requerimentos para
que se enviem ofícios à Secretaria de Estado de Saúde solicitando: 1) auxílio aos
hospitais  participantes  do  Pro-hosp  para  capacitação  dos  seus  gestores;  2)
informação sobre o contrato com o Hospital São Vicente de Paulo no âmbito do Pro-
Hosp; 3) especial atenção aos problemas enfrentados pelo Hospital São Vicente de
Paulo quando forem realizadas as reuniões de pactuação na Comissão Intergestores
Bipartite,  relacionadas  à  atenção  hospitalar  na  microrregião  de  Águas  Formosas.
Sugerimos,  ainda,  o  envio  de  ofício  à  Secretaria  Municipal  de  Saúde  de  Águas
Formosas,  solicitando  informações  sobre  o  repasse  de  recursos  financeiros  pelo
município ao Hospital São Vicente de Paulo.

Conclusão
Diante do exposto,  somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

2.086/2014  na  forma  de  emendas  ao  Projeto  de  Lei  nº  5.497/2014  e  dos
requerimentos anexos.

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2014.
Maria Tereza Lara, presidente e relatora - Fred Costa - Fabiano Tolentino.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 5.497/2014
Programa 237 - ATENÇÃO À SAÚDE
Acréscimo:
UO beneficiada: 4291 - Fundo Estadual de Saúde
Objeto  do  gasto:  Específico:  Recursos  destinados  ao  custeio  do  Hospital  São

Vicente de Paulo, no Município de Águas Formosas
Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES Valor: R$100.000,00
Dedução:
UO deduzida: 1991 - Reserva de Contingência
Ação 4388:Fortalecimento da Rede Municipal de Saúde
Categoria Econômica: A CLASSIFICAR Valor: R$100.000,00

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 5.497/2014
Programa 237 - ATENÇÃO À SAÚDE
Acréscimo:
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UO beneficiada: 4291 - Fundo Estadual de Saúde
Objeto  do  gasto:  Específico:  Aquisição  de  equipamentos  para  o  Hospital  São

Vicente de Paulo, no Município de Águas Formosas
Categoria Econômica: DESPESAS DE CAPITAL Valor: R$100.000,00
Dedução:
UO deduzida: 1991 - Reserva de Contingência
Ação 4388:Fortalecimento da Rede Municipal de Saúde
Categoria Econômica: A CLASSIFICAR Valor: R$100.000,00

REQUERIMENTO Nº .../...
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

2.086/2014,  de  Ronildo  Vaqueiro,  requer  a  V.  Exa.,  nos  termos  regimentais,  seja
encaminhado à  Secretaria  de  Estado de  Saúde  pedido  de  providências  para  dar
especial atenção à capacitação dos gestores dos hospitais participantes do Pro-hosp,
especialmente do Hospital São Vicente de Paulo, no Município de Águas Formosas.

Sala das Reuniões, … de ... de …
André Quintão, presidente.

REQUERIMENTO Nº .../...
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

2.086/2014,  de  Ronildo  Vaqueiro,  requer  à  V.  Exa.,  nos  termos  regimentais,  seja
encaminhado  à  Secretaria  de  Estado  de  Saúde pedido  de  informações  sobre  o
contrato de gestão do Pro-hosp com o Hospital São Vicente de Paulo, sediado no
Município  de  Águas  Formosas,  em especial  sobre  os  compromissos  e  as  metas
pactuados e os recursos financeiros repassados.

Sala das Reuniões, ... de ... de …
André Quintão, presidente.

REQUERIMENTO Nº .../...
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
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A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº
2.086/2014,  de  Ronildo  Vaqueiro,  requer  a  V.  Exa.,  nos  termos  regimentais,  seja
encaminhado à  Secretaria  de  Estado de  Saúde pedido  de  providências  para  dar
especial  atenção  aos  problemas  enfrentados  pelo  Hospital  São  Vicente  de  Paulo
quando  forem  realizadas  as  reuniões  de  pactuação  na  Comissão  Intergestores
Bipartite relacionadas à atenção hospitalar na microrregião de Águas Formosas.

Sala das Reuniões, ... de ... de …
André Quintão, presidente.

REQUERIMENTO Nº .../...
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

2.086/2014,  de  Ronildo  Vaqueiro,  requer  a  V.  Exa.,  nos  termos  regimentais,  seja
encaminhado  ao  secretário  Municipal  de  Saúde de  Águas  Formosas  pedido  de
informações sobre o repasse de recursos financeiros pelo município ao Hospital São
Vicente de Paulo.

Sala das Reuniões, ... de ... de …
André Quintão, presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.087/2014
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 2.087/2014, para revisão do PPAG 2012/2015

para  o  exercício  2015,  de  autoria  de  Ronildo  Vaqueiro,  encaminha  sugestão  de
alteração da Ação 1110 - Caminhos de Minas -, para incluir recursos financeiros para
a construção de pontes no Município de Águas Formosas.

A proposta resulta da aglutinação de sugestões apresentadas por meio eletrônico
no Portal da Assembleia Legislativa, como sugestão para o aprimoramento do Projeto
de  Lei  nº  5.496/2014,  que  dispõe  sobre  a  revisão  do  PPAG  2012-2015  para  o
exercício de 2015.

Publicada no Diário do Legislativo de 22/11/2014, vem a proposta a esta comissão
para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.
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Fundamentação
A proposta resulta da aglutinação de sugestões coletadas durante as audiências

públicas  de  revisão  do  PPAG  2012-2015  para  o  exercício  de  2015,  relativas  à
construção de pontes na Rua Alcobaça, no Bairro Nossa Senhora das Graças e na
Estrada Municipal de propriedade de Jovane Pinto, ambas no Município de Águas
Formosas.

A construção  das  pontes  contribuiria  para  o  desenvolvimento  do  Município  de
Águas  Formosas.  Assim,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  na  forma  de
encaminhamento à Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas de pedido
de providências para a construção das pontes solicitadas.

Conclusão
Somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº 2.087/2014 na forma

do requerimento anexo.
Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2014.
Maria Tereza Lara, presidente e relatora - Fred Costa - Fabiano Tolentino.

REQUERIMENTO Nº .../...
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

2.087/2014,  apresentada  por  Ronildo  Vaqueiro,  requer  a  V.  Exa.,  nos  termos
regimentais,  seja encaminhado pedido de providências à Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas - Setop - para que estude a viabilidade da construção
de pontes na Rua Alcobaça,  no Bairro Nossa Senhora das Graças,  e na estrada
municipal  que  de  propriedade  de  Jovane  Pinto,  ambas  no  Município  de  Águas
Formosas.

Sala das Reuniões, ... de ... de ...
André Quintão, presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.095/2014
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 2.095/2014, de autoria de Samuel Gazolla Lima,
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para revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício 2015,  encaminha sugestão de
alteração da Rede de Infraestrutura, para promover o asfaltamento das vias que ligam
a sede do Município de Ubá aos Distritos de Ubari e Miragaia.

A proposta foi apresentada por meio eletrônico no Portal da Assembleia Legislativa,
como sugestão para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 5.496/2014, que dispõe
sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de 2015.

Publicada no Diário do Legislativo de 22/11/2014, vem a proposta a esta comissão
para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposta visa a promover o asfaltamento das vias que ligam a sede do Município

de Ubá aos Distritos de Ubari e Miragaia, orçado em R$10.000.000,00.
Argumenta o autor da proposta que uma das formas de integração dos distritos às

sedes  municipais,  necessidade  cada  vez  maior,  consiste  na  melhoria  do  sistema
viário,  incluindo  o  asfaltamento  das  vias  de  ligação.  No  caso  em  questão,  seria
enorme a contribuição para o desenvolvimento de importantes comunidades de Ubá.

Como o  Caminhos  de Minas é  um programa estruturador  que promove ligação
asfáltica  de  sedes  de  municípios  a  distritos,  julgamos  oportuno  encaminhar  ao
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG - e à
Secretaria  de  Estado  de  Transportes  e  Obras  Públicas  -  Setop  -  pedido  de
providências para a inclusão dos referidos trechos no programa.

Conclusão
Somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº 2.095/2014, na forma

do requerimento anexo.
Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2014.
Maria Tereza Lara, presidente e relatora - Fred Costa - Fabiano Tolentino.

REQUERIMENTO Nº .../...
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

2.095/2014,  apresentada por  Samuel  Gazolla  Lima,  requer  a  V.  Exa.,  nos termos
regimentais, seja encaminhado ao Departamento de Estradas de Rodagem do Estado
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de Minas  Gerais  -  DER-MG -  pedido de  providências  para inclusão no programa
Caminhos de Minas dos trechos que ligam a sede do Município de Ubá aos Distritos
de Ubari e Miragai.

Sala das Reuniões, ... de ... de ...
André Quintão, presidente.

REQUERIMENTO Nº .../...
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

2.095/2014,  apresentada por  Samuel  Gazolla  Lima,  requer  a  V.  Exa.,  nos termos
regimentais,  seja  encaminhado  à  Secretaria  de  Estado  de  Transportes  e  Obras
Públicas - Setop - pedido de providências para inclusão no programa Caminhos de
Minas dos trechos que ligam a sede do Município de Ubá aos Distritos de Ubari e
Miragai.

Sala das Reuniões, ... de ... de …
André Quintão, presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.098/2014
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 2.098/2014, de Diego Rossi, do Sind-UTE-MG,

sugere alteração do Programa 15 - Educação para Crescer -, da proposta de revisão
do Plano Plurianual de Ação Governamental  -  PPAG  -  2012-2015 para o exercício
2015, para exclusão da Ação 1008 - Reinventando o Ensino Médio.

A proposta foi apresentada por meio eletrônico no Portal da Assembleia Legislativa,
como sugestão para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 5.496/2014, que dispõe
sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de 2015.

Publicada no Diário do Legislativo de 27/11/2014, vem a proposta a esta comissão
para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Ação 1008 - Reinventando o Ensino Médio - REM - tem por objetivo reconstruir a

identidade desse nível de ensino como última etapa da educação básica, de modo a
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habilitar os alunos ao exercício da cidadania no mundo contemporâneo e, ao mesmo
tempo, prepará-los para prosseguir  os estudos e ingressar no mundo do trabalho.
Essa ação foi  iniciada em 11 escolas  vinculadas à Superintendência  Regional  de
Ensino Metropolitana C e foi, posteriormente, ampliada para 172 estabelecimentos.
Para 2014, a previsão era de que fosse universalizada, atendendo as 2.172 escolas.

De  acordo  com  o  proponente,  a  exclusão  da  ação  se  justificaria,  entre  outros
argumentos, pelo fato de não ter sido concebida com a participação da comunidade
escolar e pelo fato de não ter havido a “devida qualificação dos professores para o
ensino dos conteúdos relacionados ao programa”.

De fato, o programa vem recebendo críticas quanto à participação da comunidade
escolar na sua formulação e também no que se refere à efetividade de proporcionar
noções de empregabilidade como meio de tornar esse nível de ensino mais atraente
ao jovem e diminuir a evasão. A ampliação da jornada diária no ensino noturno (cuja
limitação nas matrículas também tem gerado conflitos) em locais onde o transporte
escolar não está garantido prejudica a universalização do chamado "sexto horário".
Os docentes recebem formação para os temas escolhido em ambiente virtual pelo
Magistra para professores de outras disciplinas.

Em virtude de 2014 ter sido o primeiro ano em que todas as escolas adotaram o
REM, entendemos por bem sejam encaminhados oficios à Secretaria de Estado de
Educação,  solicitando  providências  para  incorporar  outras  sugestões  de
implementação oriundas da comunidade escolar e informação sobre a avaliação de
impacto da Ação 1008 desde sua implementação, com ênfase nos dados de 2014,
ano da universalização.

Conclusão
Diante do exposto,  somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

2.098/2014 na forma dos requerimentos anexos.
Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2014.
Maria Tereza Lara, presidente e relatora - Fred Costa - Fabiano Tolentino.

REQUERIMENTO Nº .../...
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
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A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº
2.098/2014,  de  Diego  Rossi,  do  Sind-UTE  -  MG,  requer  a  V.  Exa.,  nos  termos
regimentais,  seja  enviado  ofício  à  Secretaria  de  Estado  de  Educação  solicitando
providências  para  que,  na  implementação  do  programa  Reinventando  o  Ensino
Médio, sejam ouvidas e incorporadas sugestões oriundas da comunidade escolar.

Sala das Reuniões, ... de ... de ...
André Quintão, presidente.

REQUERIMENTO Nº .../...
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

2.098/2014,  de  Diego  Rossi,  do  Sind-UTE  -  MG,  requer  a  V.  Exa.,  nos  termos
regimentais,  seja encaminhado pedido  de informações à  Secretaria  de  Estado de
Educação  acerca  do  programa  Reinventando  o  Ensino  Médio,  em  particular  os
resultados dos estudos realizados por esse órgão gestor ao final do primeiro ano da
universalização do programa.

Sala das Reuniões, ... de ... de ...
André Quintão, presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.109/2014
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  2.109/2014,  de  autoria  de  Maria  de  Lurdes

Rodrigues Santa Gema, da 23ª  Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude
Cível,  sugere  alteração  da  finalidade  da  Ação  4362  -  Investigação  Modelo  -  e  o
aumento de sua meta financeira em R$150.000,00, na proposta de revisão do Plano
Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015 para o exercício de 2015.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 4 a 7/11/2014, em
Belo  Horizonte,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o  aprimoramento  do
Projeto de Lei nº 5.496/2014, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o
exercício de 2015.

Publicada no Diário do Legislativo de 27/11/2014, vem a proposta a esta comissão
para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.
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Fundamentação
A proposta  em  epígrafe  objetiva  desenvolver  o  Protocolo  de  Humanização  no

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. Para tal, solicita alteração da finalidade da Ação 4362 -
Investigação Modelo - na proposta de revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício
de 2015, de modo a substituí-la por esse objetivo, e também sugere o aumento da
meta financeira dessa ação em R$150.000,00.

A  proponente  argumenta  a  favor  de  sua  solicitação  com  consistente
fundamentação, apontando que o referido protocolo vem sendo desenvolvido desde
2006,  em consonância  com  as  normativas  federal  e  estadual,  e  suas  ações  têm
colaborado para diminuir o processo de revitimização ao qual a grande maioria das
vítimas de violência sexual  é submetida ao dar entrada no sistema de segurança
pública  para  denunciar  a  agressão  sofrida.  Aponta,  ainda,  que  a  implantação  do
protocolo  tem contribuído  para a melhora na  qualidade da prova material.  Realça
também que, em Minas Gerais, o protocolo está implantado apenas nos hospitais de
referência de Belo Horizonte e que a próxima etapa seria sua ampliação para os
demais municípios ou regiões que possuem unidade ou hospital de referência.

A  legislação  citada  pela  proponente  de  fato  embasa  seu  pedido:  o  Decreto
Presidencial nº 7.958, de 2013, estabelece diretrizes para o atendimento às vítimas
de violência sexual pelos profissionais de segurança pública e da rede do SUS; a Lei
Federal  nº  12.845,  de 2013,  dispõe sobre o atendimento obrigatório  e integral  de
pessoas em situação de violência sexual;  e o Decreto nº 46.242, de 2013, dispõe
sobre  o  atendimento  humanizado  às  vítimas  de violência  sexual  e  cria  o  Comitê
Estadual de Gestão do Atendimento Humanizado às Vítimas de Violência Sexual -
Ceahvis. Esse arcabouço jurídico sinaliza a relevância da questão e a necessidade
do desenvolvimento de políticas públicas que visem não só a lidar de forma adequada
com as vítimas de violência sexual, em particular no caso de crianças e adolescentes,
bem como a  reduzir  o  número  de crimes  dessa natureza  mediante,  entre  outras
ações, do tratamento tempestivo e apropriado na coleta de provas materiais.

Em face dessas considerações, opina-se que a proposição em comento deva ser
acolhida  na  proposta  de  revisão PPAG 2012-2015 para  o  exercício  de  2015.  No
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entanto, como a sugestão de alteração da finalidade da Ação 4362 - Investigação
Modelo - não se adéqua ao produto dessa ação, sugere-se que ela deve ser acatada
no que toca ao aumento da meta financeira dessa ação, com especificação do objeto
do gasto  para  a  capacitação dos agentes  de  segurança pública  e  dos  atores do
sistema de garantia dos direitos da criança e do adolescente, no escopo do Protocolo
de Humanização no Atendimento às Vítimas de Violência Sexual.

Dessa forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma de
emenda ao Projeto de Lei nº 5.497/2014, 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.

Conclusão
Diante do exposto,  somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

2.109/2014 na forma da emenda ao Projeto de Lei nº 5.497/2014 anexa.
Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2014.
Maria Tereza Lara, presidente e relatora - Fred Costa - Fabiano Tolentino.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 5.497/2014
Acréscimo:
UO beneficiada: 1511 - Polícia Civil do Estado de Minas Gerais
Ação: Investigação Modelo - Capacitação dos Agentes de Segurança Pública e dos

Atores do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente, no Escopo
do Protocolo de Humanização no Atendimento às Vítimas de Violência Sexual.

Objeto do gasto: específico
Categoria Econômica: despesas correntes Valor: R$150.000,00
Dedução:
UO deduzida: 1991 - Reserva de Contingência
Ação: Reserva de Contingência
Categoria Econômica: a classificar Valor: R$150.000,00

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.110/2014
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  2.110/2014,  de  autoria  de  Maria  de  Lurdes

Rodrigues Santa Gema, da 23ª  Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude
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Cível, sugere alteração da finalidade da Ação 4489 - Realização de Perícias Médico-
Legais  -  e  o aumento  de  sua meta  financeira  em R$200.000,00,  na  proposta de
revisão do Plano Plurianual  de Ação Governamental  -  PPAG -  2012-2015 para  o
exercício de 2015.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 4 a 7/11/2014, em
Belo  Horizonte,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o  aprimoramento  do
Projeto de Lei nº 5.496/2014, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o
exercício de 2015.

Publicada no Diário do Legislativo de 27/11/2014, vem a proposta a esta comissão
para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposta em epígrafe objetiva desenvolver o trabalho de sexologia forense junto

ao Instituto Médico Legal - IML -, por meio da aquisição de equipamentos e materiais
específicos  para essa finalidade.  Para tal,  solicita  alteração da finalidade da Ação
4489 - Realização de Perícias Médico-Legais - na proposta de revisão PPAG 2012-
2015 para o exercício de 2015, de modo a substituí-la por esse objetivo, e também
sugere o aumento da meta financeira dessa ação em R$200.000,00.

A  proponente  argumenta  a  favor  de  sua  solicitação  com  consistente
fundamentação,  apontando  que  o  IML  vem,  desde  2006,  desenvolvendo  ações
humanizadas de atendimento às vítimas de violência sexual, por meio da integração
de suas ações com as dos hospitais  de referência no atendimento  às  vítimas de
violência sexual  em Belo Horizonte. Informa também que, no âmbito do IML, vem
sendo implementado o Programa de Humanização do Atendimento às  Vítimas de
Violência Sexual, cujo objetivo primordial é a coleta precoce de evidências, com a
preservação e rastreabilidade, uma vez que o exame médico da vítima é realizado em
ambiente  hospitalar,  evitando  seu  comparecimento  para  novo  exame  nos  postos
médico-legais e permitindo a confecção do laudo de maneira indireta. Ressalta ainda
que, para a efetiva aplicação do referido 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.

Em sua justificativa, a proponente destaca: a Lei Federal nº 12.845, de 2013, que
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dispõe  sobre  o  atendimento  obrigatório  e  integral  de  pessoas  em  situação  de
violência sexual; o Decreto Presidencial nº 7.958, de 2013, que estabelece diretrizes
para o atendimento às vítimas de violência sexual pelos profissionais de segurança
pública e da rede do Sistema Único de Saúde; e o Decreto nº 46.242, de 2013, que
dispõe  sobre  o  atendimento  humanizado  às  vítimas  de  violência  sexual  e  cria  o
Comitê  Estadual  de  Gestão do Atendimento  Humanizado às Vítimas de Violência
Sexual  -  Ceahvis.  Por  fim,  conclui  afirmando  que  a  aplicação  do  Programa  de
Humanização do Atendimento às Vítimas de Violência Sexual e a Seção de Sexologia
Forense, no âmbito do IML, são atividades permanentes que contribuem e integram
efetivamente  a  ação  investigativa  a  fim  de  se  estabelecerem  as  causas,
circunstâncias e autoria das infrações penais que envolvem crimes contra a dignidade
sexual, por meio da captação e preservação de elementos indicativos da autoria e
materialidade dessas infrações.

A argumentação  pela  proponente  de  fato  embasa seu  pedido  e  aponta  para  a
relevância da questão e a necessidade do desenvolvimento de políticas públicas que
visem não só a lidar de forma adequada com as vítimas de violência sexual, bem
como a reduzir o número de crimes dessa natureza mediante, entre outras ações, o
tratamento tempestivo e apropriado na coleta de provas materiais. Em face dessas
considerações, opina-se que a proposição em comento deva ser acolhida na proposta
de revisão PPAG 2012-2015 para o exercício de 2015. No entanto, como a sugestão
de alteração da finalidade da Ação 4489 - Realização de Perícias Médico-Legais -
não se adéqua ao produto dessa ação, sugere-se que ela deve ser acatada no que
toca ao aumento da meta financeira da ação, com especificação do objeto do gasto
para a aquisição de equipamentos e materiais específicos, com vistas a propiciar o
trabalho de sexologia forense junto ao IML.

Dessa forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma de
emenda ao Projeto de Lei nº 5.497/2014, 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.

Conclusão
Diante do exposto,  somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

2.110/2014 na forma da emenda ao Projeto de Lei nº 5.497/2014 anexa.
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Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2014.
Maria Tereza Lara, presidente e relatora - Fred Costa - Fabiano Tolentino.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 5.497/2014
Acréscimo:
UO beneficiada: 1511 - Polícia Civil do Estado de Minas Gerais
Ação:  Realização  de  Perícias  Médico-Legais  -  Aquisição  de  Equipamentos  e

Materiais Específicos, Com Vistas a Propiciar o Trabalho de Sexologia Forense Junto
ao Instituo Médico Legal - IML.

Objeto do gasto: Específico
Categoria Econômica: DESPESAS DE CAPITAL Valor: R$200.000,00
Dedução:
UO deduzida: 1991 - Reserva de Contingência
Ação: Reserva de Contingência
Categoria Econômica: A CLASSIFICAR Valor: R$200.000,00

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.112/2014
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 2.112/2014, de autoria de Marcos Vinicius Dias

Nunes, da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais -
Fetaemg  -,  e  outros,  sugere  alteração  do  Programa  161  -  Desenvolvimento
Sustentável da Agricultura Familiar - na proposta de revisão do Plano Plurianual de
Ação Governamental - PPAG - 2012-2015 para o exercício de 2015, com vistas à
implantação de  projetos  voltados  à  apicultura,  plantas  medicinais,  multiplicação  e
distribuição  de  sementes  crioulas  para  semiárido  e  fomento  ao  Programa
Agroecológico Integrado e Sustentável - Pais.

À proposta em tela foi anexada a Proposta de Ação Legislativa nº 2.108/2014, de
Agmar  Pereira  Lima,  do  Conselho  Municipal  de  Assistência  Social,  que  sugere
alteração da Ação 4008 - Apoio às Parcerias Fundiárias e Ações de Cidadania - na
proposta  de  revisão  do  PPAG 2012-2015  para  o  exercício  de  2015,  para  apoiar
atividades produtivas em territórios tradicionais, com ampliação de meta financeira.

As  propostas  foram  apresentadas  por  meio  eletrônico  no  Portal  da  Assembleia
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Legislativa, ou em audiência pública realizada no período de 4/11 a 7/11/2014, em
Belo  Horizonte,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o  aprimoramento  do
Projeto de Lei nº 5.496/2014, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o
exercício de 2015.

Publicada no Diário do Legislativo de 22/11/2014, vem a proposta a esta comissão
para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O fomento à produção da agricultura familiar,  objeto da Ação 4114 - Fomento à

Atividade Produtiva e à Organização da Agricultura Familiar -, fundamenta-se, antes
de tudo na articulação da produção com a comercialização e  busca “incentivar  e
fomentar projetos produtivos da agricultura familiar e suas organizações, priorizando
a adoção da agroecologia, ampliando a produção alimentar e agregação de valor de
seus produtos”, como é citado na finalidade da ação.

Nas sugestões feitas nas audiências e nas contribuições recebidas por meio virtual,
diversas  entidades  e  pessoas  da  sociedade  civil  sugeriram  ações  com  focos
específicos,  uns na  agroecologia,  outros  na produção de ervas medicinais,  outros
anida  na  distribuição  de  sementes  crioulas.  Chamou-se  ainda  atenção  para  a
necessidade de linha de trabalho mais focada nos assentamentos rurais e para o
estímulo à operação de agroindústrias, eventualmente já beneficiárias de recursos
públicos para sua instalação.

Entendemos, no entanto, que todas essas ações especificadas pelos proponentes
estão previstas ou encontram encaixe na finalidade da ação. Observe-se que a linha
de ação do Programa 161 - Desenvolvimento Sustentável da Agricultura Familiar - é a
orientação e preparação dos agricultores e suas entidades para que se organizem e
busquem financiamento nos programas direcionados para a agricultura familiar, o que
dificulta  a  aplicação  direta  de  recursos  públicos  para  beneficiar  um  determinado
projeto ou agroindústria.

Sob  esses  conceitos  e  direcionamentos  estratégicos,  optamos  por  apoiar  as
demandas apresentadas, com alocação de maior volume de recursos na ação, com
base no orçamento do ano corrente.

Dessa forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma de
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emendas ao Projeto de Lei nº 5.496/2014, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-
2015, para o exercício de 2015, e ao Projeto de Lei nº 5.497/2014, 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  e  de  requerimentos  com  pedido  de  providências  à  Subsecretaria  de
Agricultura  Familiar  e  Regularização  Fundiária,  da  Secretaria  de  Estado  de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Conclusão
Diante do exposto,  somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

2.112/2014 na forma das emendas aos Projetos de Lei nºs 5.496/2014 e 5.497/2014 e
dos requerimentos anexos.

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2014.
Maria Tereza Lara, presidente e relatora - Fred Costa - Fabiano Tolentino.

REQUERIMENTO Nº .../...
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nºs

2.108/2014, de autoria de Agmar Pereira Lima, do Conselho Municipal de Assistência
Social, e outros, solicita a V. Exa., nos termos regimentais, seja seja encaminhado à
Subsecretaria  de  Agricultura Familiar  e Regularização Fundiária,  da  Secretaria  de
Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, pedido de providências com vistas
à aquisição de equipamentos e insumos para apoiar,  no Município Ouro Verde de
Minas,  o  funcionamento  de  agroindústria  para  beneficiamento  de  cana-de-açúcar,
adquirida por meio do PCPR.

Sala das Reuniões, ... de … de …
André Quintão, presidente.
Justificação: A fábrica tem como finalidade fortalecer a associação Irmandade dos

Quilombolas Afrodescendentes do Quilombo Santa Cruz - Aquiloafros -, localizada no
Quilombo  Santa  Cruz,  Município  de  Ouro  Verde  de  Minas,  e  promover  o
desenvolvimento  sustentável  agregando  valor  à  matéria-prima  local,  de  forma  a
diminuir o êxodo rural.
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REQUERIMENTO Nº .../...
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

2.112/2014,  de  autoria  de  Marcos  Vinicius  Dias  Nunes,  da  Federação  dos
Trabalhadores  na  Agricultura  do  Estado  de  Minas  Gerais,  solicita  a  V.  Exa.,  nos
termos  regimentais,  seja  encaminhado  à  Subsecretaria  de  Agricultura  Familiar  e
Regularização  Fundiária,  da  Secretaria  de  Estado  de  Agricultura,  Pecuária  e
Abastecimento,  pedido  de  providências  com  vistas  ao  fomento  à  apicultura  e  ao
cultivo  de  ervas  medicinais,  ao  desenvolvimento  de  projetos  agroecológicos
integrados sustentáveis - Pais - e à distribuição de sementes crioulas.

Sala das Reuniões, ... de … de …
André Quintão, presidente.
Justificação:  A  solicitação  está  em  consonância  com  a  Política  Estadual  de

Agroecologia e Produção Orgânica (Lei nº 21.146, de 2014).
EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 5.496/2014

Programa:  161  -  DESENVOLVIMENTO  SUSTENTÁVEL  DA  AGRICULTURA
FAMILIAR -

Ação:  4114  -  FOMENTO  À  ATIVIDADE  PRODUTIVA E  À  ORGANIZAÇÃO  DA
AGRICULTURA FAMILIAR

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - O quadro com as metas físicas e financeiras para 2015 por região foi publicado

no Diário do Legislativo, de 6.12.2014.
Cancelamento Compensatório:
Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Valor (R$): 600.000,00
Justificativa:  As  demandas  apresentadas  pelos  proponentes  estão  previstas  ou

encontram encaixe na finalidade da ação. Assim apresenta-se a emenda para ampliar
a ação.
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EMENDA Nº … AO PROJETO DE LEI Nº 5.497/2014
Acréscimo:
UO  beneficiada:  1231  -  Secretaria  de  Estado  de  Agricultura,  Pecuária  e

Abastecimento
Ação: Fomento à Atividade Produtiva e à Organização da Agricultura Familiar
Objeto do gasto: Genérico
Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES Valor: R$600.000,00
Dedução:
UO deduzida: 1991 - Reserva de Contingência
Ação: Reserva de Contingência
Categoria Econômica: A CLASSIFICAR Valor: R$600.000,00

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.114/2014
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 2.114/2014, de autoria de Marcos Vinicius Dias

Nunes, da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais -
Fetaemg -, sugere alteração da Ação 4184 - Conservação e Revitalização de Bacias
Hidrográficas - na proposta de revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental -
PPAG  -  2012-2015  para  o  exercício  de  2015,  para  contemplar  toda  a  bacia
hidrográfica do Rio Jequitinhonha.

A proposta foi apresentada por meio eletrônico no Portal da Assembleia Legislativa,
ou em audiência pública realizada no período de 4/11 a 7/11/2014, em Belo Horizonte,
com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei  nº
5.496/2014, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015, para o exercício de
2015.

Publicada no Diário do Legislativo de 27/11/2014, vem a proposta a esta comissão
para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposta em análise busca destinar recursos para a revitalização de rios da bacia

do Rio Jequitinhonha, em especial do Rio Araçuaí.  A Ação 4184 - Conservação e
Revitalização de Bacias Hidrográficas -, da proposta de revisão do PPAG 2012-2015
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para o exercício de 2015, objetiva recuperar, prevenir, preservar e conservar bacias
hidrográficas  por  meio  de  ações  integradas  e  permanentes,  que  promovam  a
melhoria  da  disponibilidade  hídrica,  em  quantidade  e  qualidade,  e  ainda  das
condições socioambientais da bacia.

A ação, tal qual prevista, não contempla a região do Vale do Jequitinhonha, mas
somente  as  regiões  Central,  Alto  Paranaíba,  Centro-Oeste,  Noroeste  e  Norte  do
Estado.  De  acordo  com  os  dados  do  Sistema  Estadual  de  Informações  sobre
Saneamento  -  Seis  -,  pouco  mais  de  40%  da  população  da  região  do  Vale  do
Jequitinhonha/Mucuri é atendida por rede de esgotamento sanitário. Há de ressaltar
que  ter  ou  não  um  sistema de  esgotamento  sanitário  pode  ser  considerado  um
primeiro indicador de qualidade socioambiental de um município.

No  que  se  refere  ao  abastecimento  de  água,  a  região  do  Vale  do
Jequitinhonha/Mucuri  atende  pouco  mais  de  60% de  sua  população.  Trata-se  da
região de planejamento do Estado que apresenta o menor percentual  de pessoas
atendidas por esse serviço.

Esses dados alertam para o fato de que a região do Vale do Jequitinhonha/Mucuri
não pode ser ignorada em ação que busca a conservação e a revitalização de bacias
no Estado, motivo pelo qual opinamos que também ela seja contemplada pela ação.
Portanto,  entendemos que deve ser  incluída  a região  do  Jequitinhonha/Mucuri  na
Ação  4184,  com  meta  física  de  3  bacias  conservadas  e  revitalizadas  e  meta
financeira de R$210.000,00.

Dessa forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma de
emendas ao Projeto de Lei nº 5.496/2014, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-
2015, para o exercício de 2015, e ao Projeto de Lei nº 5.497/2014, 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, e ainda na forma de requerimento solicitando o encaminhamento de pedido
de providências à Fundação Rural Mineira - Ruralminas -, para que inclua a região do
Jequitinhonha/Mucuri com meta física de 3 bacias conservadas e revitalizadas e meta
financeira de R$210.000,00 na Ação 4184 - Conservação e Revitalização de Bacias
Hidrográficas -,  da proposta de revisão do PPAG 2012-2015,  para o exercício de
2015.
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Conclusão
Diante do exposto,  somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

2.114/2014 na forma das emendas aos Projetos de Lei nºs 5.496/2014 e 5.497/2014 e
do requerimento anexos.

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2014.
Maria Tereza Lara, presidente e relatora - Fred Costa - Fabiano Tolentino.

REQUERIMENTO Nº .../...
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

2114/2014,  de  Marcos  Vinícius  Dias  Nunes,  da  Federação  dos  Trabalhadores  na
Agricultura do Estado de Minas Gerais - Fetaemg -, solicita a V. Exa., nos termos
regimentais, seja encaminhado à Fundação Rural Mineira - Ruralminas - pedido de
providências para que viabilize a revitalização da Bacia do Rio Jequitinhonha,  em
especial do Rio Araçuaí, incluída na Ação 4184 - Conservação e Revitalização de
Bacias Hidrográficas -, da proposta de revisão do PPAG 2012-2015, para o exercício
de 2015.

Sala das Reuniões, … de … de …
André Quintão, presidente.

EMENDA Nº … AO PROJETO DE LEI Nº 5.496/2014
Programa: 130 - INFRAESTRUTURA RURAL
Ação: 4184 - CONSERVAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - O quadro com as metas físicas e financeiras para 2015 por região foi publicado

no Diário do Legislativo, de 6.12.2014.
Cancelamento Compensatório:
Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Valor (R$): 210.000,00

EMENDA Nº … AO PROJETO DE LEI Nº 5.497/2014
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundação Rural Mineira
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Objeto do Gasto: 4184 - Conservação e Revitalização de Bacias Hidrográficas -
Recurso para Mobilização e Estudos Iniciais para a Revitalização de Três Bacias no
Jequitinhonha/Mucuri. (despesas correntes)

Região beneficiada: Jequitinhonha / Mucuri
Unidade(s) Orçamentária(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Proj.(s) / Ativ.(s) Deduzida(s): de Contingência - Valor: R$ 210.000,00
Valor total das emendas: Valor: R$ 210.000,00
Valor total das deduções da Reserva de Contingência: Valor: R$ 210.000,00

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.116/2014
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 2.116/2014, de autoria de Guilherme Gonçalves

Rabelo, da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais -
Fetaemg -, e outros, sugere alteração da Ação 4115 - Apoio à Comercialização da
Agricultura  Familiar  -  na  proposta  de  revisão  do  Plano  Plurianual  de  Ação
Governamental - PPAG - 2012-2015 para o exercício de 2015, para ampliação de
metas física e financeira e de regionalização.

As  propostas  foram  apresentadas  por  meio  eletrônico  no  Portal  da  Assembleia
Legislativa, ou em audiência pública realizada no período de 4/11 a 7/11/2014, em
Belo  Horizonte,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o  aprimoramento  do
Projeto de Lei nº 5.496/2014, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o
exercício de 2015.

Publicada no Diário do Legislativo de 27/11/2014, vem a proposta a esta comissão
para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposta em análise é resultante da aglutinação de sugestões coletadas para

revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de 2015, sobre atividades relacionadas
com a comercialização de produtos da agricultura familiar, em especial capacitação
em  gestão  para  associações  e  cooperativas,  criação de  feira  livre  no  Distrito  de
Ravena, campanha pelo estímulo ao consumo de alimentos da agricultura familiar de
base  agroecológica  e  questões  relativas  a  escoamento  da  produção  e  canais  de
comércio.
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A Ação 4115 - Apoio à comercialização da agricultura familiar - tem como finalidade
“apoiar o processo de comercialização de produtos da agricultura familiar, de modo a
proporcionar ocupação e geração de renda no campo e colaborar com a promoção da
segurança  alimentar  e  nutricional  da  população,  proporcionando  novos  meios  de
escoamento e fortalecendo os circuitos curtos de comercialização”. Como se vê, as
demandas se encaixam plenamente com os objetivos  da ação,  não justificando a
criação de ações ou mesmo ajustes de finalidade. Assim, optamos pelo incremento
das  metas  físicas  e  financeiras  da  ação,  restaurando  e  ampliando  condições
orçamentárias disponíveis em 2014.

Vale citar  que a política pública praticada pelo Estado para a agricultura familiar
apoia-se na promoção da organização de canais de comercialização e de entidades
de produtores, assim como a articulação do setor de forma a facilitar  o acesso a
programas financiadores como o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura
Familiar - Pronaf - e o Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae.

Dessa forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma de
emendas ao Projeto de Lei nº 5.496/2014, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-
2015, para o exercício de 2015, e ao Projeto de Lei nº 5.497/2014, 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  e  de  requerimento  com  pedido  de  providências  à  Subsecretaria  de
Agricultura  Familiar  e  Regularização  Fundiária,  da  Secretaria  de  Estado  de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento - SAF-Seapa.

Conclusão
Diante do exposto,  somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

2.116/2014 na forma das emendas aos Projetos de Lei nºs 5.496/2014 e 5.497/2014 e
do requerimento anexos.

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2014.
Maria Tereza Lara, presidente e relatora - Fred Costa - Fabiano Tolentino.

REQUERIMENTO Nº .../...
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
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A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº
2.116/2014,  de  autoria  de  Guilherme  Gonçalves  Rabelo,  da  Federação  dos
Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais - Fetaemg -, e outros, requer
a V. Exa., nos termos regimentais, seja enviado ofício à Subsecretaria de Agricultura
Familiar e Regularização Fundiária, da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária
e  Abastecimento  -  SAF-Seapa  -,  solicitando  especial  atenção  para  as  demandas
listadas a seguir:

- capacitação em gestão para associações e cooperativas da agricultura familiar;
- criação de feira livre no Distrito de Ravena, Município de Sabará;
- promoção de campanha pelo estímulo ao consumo de alimentos da agricultura

familiar de base agroecológica;
- questões relativas a escoamento da produção e canais de comércio.
Sala das Reuniões, ... de ... de ...
André Quintão, presidente.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 5.496/2014
Programa: 161 - Desenvolvimento Sustentável da Agricultura Familiar
Ação: 4115 - Apoio à Comercialização da Agricultura Familiar
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - O quadro com as metas físicas e financeiras para 2015 por região foi publicado

no Diário do Legislativo, de 6.12.2014.
Cancelamento Compensatório:
Programa: 999 - Reserva de Contingência
Ação: 9999 - Reserva de Contingência
Valor (R$): 500.000,00

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 5.497/2014
Acréscimo:
UO  beneficiada:  1231  -  Secretaria  de  Estado  de  Agricultura,  Pecuária  e

Abastecimento
Ação: Apoio à Comercialização da Agricultura Familiar
Objeto do gasto: Genérico
Categoria Econômica: Despesas Correntes Valor: R$ 500.000,00
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Dedução:
UO deduzida: 1991 - Reserva de Contingência
Ação: Reserva de Contingência
Categoria Econômica: a classificar Valor: R$ 500.000,00

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.124/2014
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 2.124/2014, de autoria de Aline de Freitas Veloso,

da Federação da Agricultura do Estado de Minas Gerais - Faemg -, sugere alteração
da Ação 4533 - Vigilância Sanitária Animal  - e da Ação 4448  - Vigilância Sanitária
Animal e Vegetal no Projeto Jaíba  - na proposta de revisão do Plano Plurianual de
Ação Governamental - PPAG - 2012-2015 para o exercício de 2015, para ampliação
de suas metas financeiras.

À proposta em tela foram anexadas duas outras: a Proposta de Ação Legislativa nº
2.125/2014, de autoria de Sarah Alves Melo Teixeira, do Núcleo Gestor da Cadeia
Produtiva do Pequi e Outros Frutos do Cerrado, e outros, que sugere alteração do
Programa 185 - Defesa Sanitária -, para contemplar o controle de qualidade do pequi
e outros frutos do cerrado para a safra de 2015; e a Proposta de Ação Legislativa nº
2.127/2014, de autoria de Aline de Freitas Veloso, da Faemg, que sugere alteração da
Ação  4102  - Fiscalização  Móvel  do  Trânsito  de  Animais,  Vegetais  e  Produtos  de
Origem Animal -, ampliando sua meta financeira.

As  propostas  foram  apresentadas  por  meio  eletrônico  no  Portal  da  Assembleia
Legislativa, ou em audiência pública realizada no período de 4/11 a 7/11/2014, em
Belo  Horizonte,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o  aprimoramento  do
Projeto de Lei nº 5.496/2014, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o
exercício de 2015.

Publicadas  no  Diário  do  Legislativo de  27/11/2014,  vêm  as  propostas  a  esta
comissão  para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  102,  XVI,  “a”,  do  Regimento
Interno.

Fundamentação
As propostas em análise são resultantes da aglutinação de sugestões coletadas
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para revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de 2015, relativas às Ações 4533 -
Vigilância Sanitária Animal -, 4448 - Vigilância Sanitária Animal e Vegetal no Projeto
Jaíba -, 4102 - Fiscalização Móvel do Trânsito de Animais, Vegetais e Produtos de
Origem Animal -, e à inclusão de novas ações no Programa 185 - Defesa Sanitária.

A Ação 4533 objetiva preservar a saúde dos animais, diminuir a taxa de morbidade
e de mortalidade e aumentar a produção e a produtividade da pecuária; já a Ação
4448 se destina a preservar a sanidade animal e vegetal no Projeto Jaíba, garantindo
a origem e qualidade dos produtos agropecuários. Por sua vez, a Ação 4102 aborda a
fiscalização  de  trânsito  de  produtos,  tanto  animais  como  vegetais,  necessária  à
qualidade sanitária dos produtos e da produção agropecuária.

Duas  ações  novas  são  propostas  e  têm  como  objeto  o  controle  sanitário  de
produtos obtidos a partir do processamento do pequi, fruto do extrativismo no cerrado
mineiro.  Os autores justificam seu pleito  alegando a ausência de  mecanismos de
controle da qualidade desses produtos para a comercialização em mercados comuns
e para uso na merenda escolar.

O sistema de defesa sanitária no Brasil  segue o modelo federalista, no qual  as
atividades  de  defesa  sanitária  são  descentralizadas  e  há  distribuição  de
competências. No âmbito federal, o controle sanitário de produtos de origem animal
(carne,  leite,  ovos  e  derivados)  é  exercido  pelo  Serviço  de  Inspeção  Federal,  do
Ministério  da  Agricultura,  Pecuária e Abastecimento -  Mapa.  No Estado,  a  defesa
sanitária  é  exercida  pelo  Instituto  Mineiro  de  Agropecuária  -  IMA.  No  âmbito
municipal, podem ser criados os Serviços de Inspeção Municipal - SIM. Esses órgãos
possuem estruturas separadas para as áreas de produção animal e vegetal.

A Defesa Agropecuária atua em toda a cadeia produtiva, com foco nos processos
de produção da agropecuária e na certificação, além de se ocupar da proteção do
patrimônio sanitário e fitossanitário da agropecuária nacional, ou seja, da manutenção
e do aprimoramento do conceito dos produtos nacionais aos olhos de todo o mundo.

Para tanto, são responsabilidades da Defesa Agropecuária: efetuar a prevenção, o
controle e a erradicação de doenças e pragas de animais e vegetais, assegurar a
sanidade e conformidade de produtos deles derivados, bem como a sanidade e a
conformidade de insumos agrícolas e pecuários.
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O trabalho da Defesa Agropecuária difere do da Vigilância Sanitária por ser esta
exercida  pelos  órgãos  de  saúde  na  fiscalização  da  indústria  alimentícia,  de
medicamentos  e  de  outros  bens  e  serviços  que  possam acarretar  risco  à  saúde
pública, abrangendo também a fiscalização na venda no varejo ao consumidor.

Além  da  fiscalização,  também  é  importante  destacar  as  ações  públicas  de
educação sanitária, de forma a trazer aos produtores a consciência da necessidade
de adoção de boas  práticas  de  produção e  aos consumidores a preocupação de
exigir produtos de qualidade.

No que se  refere  aos  produtos  de  origem animal  e  aos  alimentos  em  geral,  o
atendimento à legislação e à fiscalização municipal possibilita o comércio dentro do
município.  Analogamente,  o  atendimento  à  legislação  e  à  fiscalização  de  defesa
sanitária estadual possibilita o comércio no Estado, ao passo que o atendimento à
legislação e à fiscalização federal permite o comércio interestadual e internacional.

Ante as obrigações e atribuições do Estado acima relacionadas e tendo em vista a
escala da produção agropecuária mineira, as propostas em análise apresentam justa
preocupação  com  a  capacidade  de  atuação  dos  órgãos  de  controle  sanitário  e
demandam aumento de metas física e financeira. Vale observar que o valor previsto
para 2015 é inferior ao que foi proposto para 2014, no entanto a apresentação de
emendas  seria  temerária  por  intervir  aleatoriamente  em  ações  que  com  certeza
passaram  por  planejamento  detalhado.  Resta-nos,  a  partir  desse  entendimento,
apresentar  requerimento solicitando o envio de ofício às autoridades competentes
estaduais  para  que  deem  atenção  às  eventuais  necessidades  de  suplementação
orçamentária  no  decorrer  do  exercício  de  2015,  evitando  que  funções  de  tal
importância deixem de ser executadas.

Quanto  às  sugestões  de  controle  sanitário  do  pequi  e  seus  produtos
agroindustrializados,  entendemos  que  esses  procedimentos  devem  ser  motivo  de
normatização,  pelo  Executivo,  antes  de  se  inserirem  como ações  específicas  no
PPAG.

Vale ressaltar que 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,  garantindo  produtos  de  melhor  qualidade  para  atender  à  demanda
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mineira, nacional e internacional e propiciando o melhor uso dos recursos naturais.
Dessa forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma de

requerimentos solicitando:  o encaminhamento de ofício à Secretaria de Estado de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Seapa -, ao Instituto Mineiro de Agropecuária
- IMA - e à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag -, para que
esses órgãos deem especial atenção à necessidade de suplementação orçamentária
durante o exercício de 2015 para as Ações 4533 - Vigilância Sanitária Animal -, 4534 -
Vigilância Sanitária Vegetal  -  e 4102 -  Fiscalização Móvel  do Trânsito de Animais,
Vegetais e Produtos de Origem Animal, do Programa 185 - Defesa Sanitária -, e para
a  Ação  4448  -  Vigilância  Sanitária  Animal  e  Vegetal  no  Projeto  Jaíba;  o
encaminhamento de ofício ao IMA, com pedido de providências para estudo e, se
necessário,  normatização  do  controle  sanitário  do  pequi  e  dos  produtos
agroindustriais que utilizam essa fruta como insumo.

Conclusão
Diante do exposto,  somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

2.124/2014 na forma dos requerimentos anexos.
Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2014.
Maria Tereza Lara, presidente e relatora - Fred Costa - Fabiano Tolentino.

REQUERIMENTO Nº .../...
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
A Comissão de Participação Popular, atendendo às Propostas de Ação Legislativa

nºs  2.124 e  2.127/2014,  de  autoria  de  Aline  de  Freitas  Veloso,  da  Federação da
Agricultura  do  Estado  de  Minas  Gerais  -  Faemg -,  requer  a  V.  Exa.,  nos  termos
regimentais,  seja enviado ofício à Secretaria de Estado de Agricultura,  Pecuária e
Abastecimento  -  Seapa  -,  solicitando  especial  atenção  às  necessidades  de
suplementação  orçamentária  durante  o  exercício  de  2015  para  as  Ações  4533  -
Vigilância Sanitária Animal, 4534 - Vigilância Sanitária Vegetal e 4102 - Fiscalização
Móvel do Trânsito de Animais, Vegetais e Produtos de Origem Animal, do Programa
185 - Defesa Sanitária -, e para a Ação 4448 - Vigilância Sanitária Animal e Vegetal no
Projeto Jaíba.
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Sala das Reuniões, ... de ... de ...
André Quintão, presidente.
Justificação:  Considerando  as  obrigações  e  atribuições  do  Estado  relativas  ao

controle sanitário de produtos de origem animal e vegetal, além da própria vigilância
sanitária sobre o trânsito de animais e vegetais, e tendo em vista a capacidade de
atuação dos órgãos de controle sanitário ante a escala da produção agropecuária
mineira,  pode  ser  essencial  à  segurança  alimentar  do  Estado  a  suplementação
orçamentária para as ações supracitadas no decorrer do exercício de 2015, para que
funções de tal importância não deixem de ser executadas.

REQUERIMENTO Nº .../...
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
A Comissão de Participação Popular, atendendo às Propostas de Ação Legislativa

nºs  2.124 e  2.127/2014,  de  autoria  de  Aline  de  Freitas  Veloso,  da  Federação da
Agricultura  do  Estado  de  Minas  Gerais  -  Faemg -,  requer  a  V.  Exa.,  nos  termos
regimentais,  seja  enviado  ofício  ao  Instituto  Mineiro  de  Agropecuária  -  IMA  -,
solicitando  especial  atenção  às  necessidades  de  suplementação  orçamentária
durante o exercício de 2015 para as Ações 4533 - Vigilância Sanitária Animal, 4534 -
Vigilância  Sanitária  Vegetal  e  4102  -  Fiscalização  Móvel  do  Trânsito  de  Animais,
Vegetais e Produtos de Origem Animal, do Programa 185 - Defesa Sanitária -, e para
a Ação 4448 - Vigilância Sanitária Animal e Vegetal no Projeto Jaíba.

Sala das Reuniões, ... de ... de ...
André Quintão, presidente.
Justificação:  Considerando  as  obrigações  e  atribuições  do  Estado  relativas  ao

controle sanitário de produtos de origem animal e vegetal, além da própria vigilância
sanitária sobre o trânsito de animais e vegetais, e tendo em vista a capacidade de
atuação dos órgãos de controle sanitário ante a escala da produção agropecuária
mineira,  pode  ser  essencial  à  segurança  alimentar  do  Estado  a  suplementação
orçamentária para as ações supracitadas no decorrer do exercício de 2015, para que
funções de tal importância não deixem de ser executadas.
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REQUERIMENTO Nº .../...
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
A Comissão de Participação Popular, atendendo às Propostas de Ação Legislativa

nºs  2.124 e  2.127/2014,  de  autoria  de  Aline  de  Freitas  Veloso,  da  Federação da
Agricultura  do  Estado  de  Minas  Gerais  -  Faemg -,  requer  a  V.  Exa.,  nos  termos
regimentais, seja enviado ofício à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão -
Seplag  -,  solicitando  especial  atenção  às  necessidades  de  suplementação
orçamentária durante o exercício de 2015 para as Ações 4533 - Vigilância Sanitária
Animal, 4534 - Vigilância Sanitária Vegetal e 4102 - Fiscalização Móvel do Trânsito de
Animais, Vegetais e Produtos de Origem Animal, do Programa 185 - Defesa Sanitária
-, e para a Ação 4448 - Vigilância Sanitária Animal e Vegetal no Projeto Jaíba.

Sala das Reuniões, ... de ... de ...
André Quintão, presidente.
Justificação:  Considerando  as  obrigações  e  atribuições  do  Estado  relativas  ao

controle sanitário de produtos de origem animal e vegetal, além da própria vigilância
sanitária sobre o trânsito de animais e vegetais, e tendo em vista a capacidade de
atuação dos órgãos de controle sanitário ante a escala da produção agropecuária
mineira,  pode  ser  essencial  à  segurança  alimentar  do  Estado  a  suplementação
orçamentária para as ações supracitadas no decorrer do exercício de 2015, para que
funções de tal importância não deixem de ser executadas.

REQUERIMENTO Nº …/...
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

2.125/2014, de autoria de Sarah Alves Melo Teixeira, da entidade Núcleo Gestor da
Cadeia Produtiva do Pequi e Outros Frutos do Cerrado, e outros, requer a V. Exa.,
nos termos regimentais, seja encaminhado ao Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA
-  pedido  de  providências  para  estudo e,  se necessário,  normatização do controle
sanitário  do  pequi  e  dos  produtos  agroindustriais  que  utilizam  essa  fruta  como
insumo.
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Sala das Reuniões, ... de ... de ...
André Quintão, presidente.
Justificação: O crescimento do extrativismo vegetal  do pequi  no cerrado mineiro

para processamento e venda aos mercados comuns e institucionais, em especial às
escolas para uso na merenda escolar, suscita questionamentos quanto à qualidade
desses produtos, o que justifica a solicitação de estudo e de eventual normatização
de controle sanitário específico pelo Estado.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.128/2014
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 2.128/2014, de autoria de Ângela Fonseca Pego,

da Prefeitura Municipal de Poté, sugere alteração da Ação 2005 - Infraestruturas do
Setor  Agropecuário  -  na  proposta  de  revisão  do  Plano  Plurianual  de  Ação
Governamental  -  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.

A proposta foi apresentada por meio eletrônico no Portal da Assembleia Legislativa
ou em audiência pública realizada no período de 4 a 7/11/2014, em Belo Horizonte,
com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei  nº
5.496/2014, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de
2015.

Publicada no Diário do Legislativo de 27/11/2014, vem a proposta a esta comissão
para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Ação 2005 - Infraestruturas do Setor Agropecuário - tem por finalidade promover a

implantação de infraestruturas rurais para potencializar a logística e contribuir com o
desenvolvimento  socioeconômico  e  ambiental  do  meio  rural,  principalmente  em
estradas  rurais,  energia,  telecomunicações,  abastecimento  de  água  tratada,
saneamento  e  esgoto,  coleta  de  resíduos sólidos,  barragens  e grandes  obras do
canal de irrigação e drenagem, armazéns, parques de exposições agropecuárias e
leilões e acesso a serviços públicos em geral.
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A proposta pede o aumento da meta financeira da ação para incluir na meta física a
aquisição de uma patrulha  mecanizada  para  o  Município  de  Poté,  pertencente  à
macrorregião  Jequitinhonha/  Mucuri,  que  permita  à Secretaria  Municipal  de
Agricultura de Poté auxiliar  na produção de alimentos nas pequenas propriedades
rurais, gerando mais renda para as famílias locais.

Os municípios beneficiados pelo Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2 -
com até 50 mil habitantes deverão receber equipamentos para auxiliar em obras de
infraestrutura nas áreas rurais e no escoamento da produção da agricultura familiar.
Em Minas Gerais já foram atendidos115 municípios pelo PAC 2. Porém, o Município
de Poté ainda não foi incluído no PAC 2.

Assim, recomendamos o envio de ofício ao Ministério do Desenvolvimento Agrário
solicitando a inclusão do Município de Poté no PAC 2, a partir de 2015, e à Secretaria
de Estado de Agricultura,  Pecuária  e Abastecimento  de  Minas  Gerais,  solicitando
apoio  ao  Município  de  Poté,  com  vistas  a  auxiliá-lo  nas  ações  necessárias  para
acesso aos recursos do PAC 2.

Dessa forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma de
requerimentos.

Conclusão
Diante do exposto,  somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

2.128/2014 na forma dos requerimentos anexos.
Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2014.
Maria Tereza Lara, presidente e relatora - Fred Costa - Fabiano Tolentino.

REQUERIMENTO Nº .../...
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

2.128/2014, de Ângela Fonseca Pego, da Prefeitura Municipal de Poté, requer a V.
Exa., nos termos regimentais, seja encaminhado ao Ministério do Desenvolvimento
Agrário pedido de providências para a inclusão do Município de Poté no Programa de
Aceleração do Crescimento - PAC 2 -, a partir de 2015.

Sala das Reuniões, … de … de ...
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André Quintão, presidente.
REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas
Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº
2.128/2014, de Ângela Fonseca Pego, da Prefeitura Municipal de Poté, requer a V.
Exa.,  nos  termos  regimentais,  seja  encaminhado  à  Secretaria  de  Estado  de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais pedido de providências para
apoio ao Município de Poté, com vistas à sua inclusão no Programa de Aceleração do
Crescimento - PAC 2 - do governo federal, a partir de 2015.

Sala das Reuniões, … de … de ...
André Quintão, presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.129/2014
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 2.129/2014, de autoria de Aline de Freitas Veloso,

da Federação da Agricultura do Estado de Minas Gerais - Faemg -, sugere alteração
da  Ação  4020  -  Difusão  de  Tecnologias  Através  de  Ações  de  Transferência
Tecnológica - na proposta de revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental -
PPAG -  2012-2015  para  o  exercício  de  2015,  para  elevação  das  metas  física  e
financeira.

A proposta foi apresentada por meio eletrônico no Portal da Assembleia Legislativa
ou em audiência pública realizada no período de 4/11 a 7/11/2014, em Belo Horizonte,
com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei  nº
5.496/2014, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de
2015.

Publicada no Diário do Legislativo de 27/11/2014, vem a proposta a esta comissão
para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Ação 4020 - Difusão de Tecnologias Através de Eventos Técnicos e de Cursos de

Treinamento  -  tem  por  finalidade  facilitar  a  adoção  de  tecnologias  geradas  e
adaptadas para o agronegócio.
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Uma das formas de se promover o fortalecimento e o crescimento da produção
agropecuária  é  a  difusão  de  tecnologias  apresentadas  em  eventos  e  cursos  de
treinamento,  ocasião com grande potencial  para a abertura de novos mercados e
trocas de experiências.

Essa ação também tem por objetivo contribuir para o aumento da produtividade e
da competitividade na área rural, bem como promover o aumento do valor agregado
da produção agropecuária mineira. Contudo, avalia-se que o formato adotado para a
liberação dos recursos para atender os objetivos da ação não é o mais adequado
para os fins a que se destina.

Assim, a proposta,  que pede a elevação das metas física e financeira da Ação
4020,  será  acolhida  neste  parecer  por  meio  de  requerimento  para  envio  ao
governador  do  Estado  e  à  Secretaria  de  Estado  de  Agricultura,  Pecuária  e
Abastecimento  -Seapa  -  de  ofício  solicitando  que  sejam  viabilizados  recursos
orçamentários  de  livre  utilização  para  custeio  das  atividades  de  manutenção  da
Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais - Epamig.

Conclusão
Diante do exposto,  somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

2.129/2014 na forma dos requerimentos anexos.
Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2014.
Maria Tereza Lara, presidente e relatora - Fred Costa - Fabiano Tolentino.

REQUERIMENTO Nº .../...
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

2.129/2014, de Aline de Freitas Veloso, da Federação da Agricultura do Estado de
Minas Gerais - Faemg -, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja enviado ofício
ao governador do Estado solicitando a viabilização de recursos orçamentários de livre
utilização  para  custeio  das  atividades  de  manutenção  da  Empresa  de  Pesquisa
Agropecuária de Minas Gerais - Epamig -, no rol de diretrizes do governo Executivo,
para a discussão e revisão do Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado - PMDI -
e elaboração do Plano Plurianual de Ação Governamental, a partir de 2015.
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Sala das Reuniões, … de ... de …
André Quintão, presidente.

REQUERIMENTO Nº .../...
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

2.129/2014, de Aline de Freitas Veloso, da Federação da Agricultura do Estado de
Minas Gerais - Faemg -, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja enviado ofício
à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais -
Seapa - solicitando a viabilização de recursos orçamentários de livre utilização para
custeio  das atividades de manutenção da Empresa de Pesquisa  Agropecuária  de
Minas Gerais - Epamig -, no rol de diretrizes do governo Executivo, para a discussão
e revisão do Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado - PMDI - e elaboração do
Plano Plurianual de Ação Governamental, a partir de 2015.

Sala das Reuniões, … de ... de …
André Quintão, presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.130/2014
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 2.130/2014, de autoria de Bruno Rodrigo Silva

Diogo, do Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra - MST -, e outros, sugere
alteração da Ação 4255 - Legitimação de Posse em Áreas Rurais - na proposta de
revisão do Plano Plurianual  de Ação Governamental  -  PPAG -  2012-2015 para  o
exercício  de  2015,  para  a)  aumentar  sua  meta  física  e  financeira;  b)  direcionar
investimentos  que  viabilizem  a  regularização  fundiária  no  Distrito  de  Ravena,  em
Sabará;  c)  destinar  recursos  para  retomada  de  estudos  das  terras  devolutas  e
regulação fundiária de posseiros.

A proposta foi apresentada por meio eletrônico no Portal da Assembleia Legislativa
ou em audiência pública realizada no período de 4 a 7/11/2014, em Belo Horizonte,
com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei  nº
5.496/2014, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de
2015.
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Publicada no Diário do Legislativo de 22/11/2014, vem a proposta a esta comissão
para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposta  em  análise  é  resultante  da  aglutinação  de  sugestões  coletadas  no

processo  de  revisão  do  PPAG  2012-2015  para  o  exercício  de  2015,  relativas  à
atividade de regularização fundiária rural, que constituem o objeto da Ação 4255 -
Legitimação de Posse em Áreas Rurais.

No ano de 2013, o Estado extinguiu, por meio da Lei nº 21.082, de 27 de dezembro,
o Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais - Iter -, transferindo suas atribuições
para  outros  órgãos  e  entidades  do  Executivo.  Coube  à  então  Subsecretaria  de
Agricultura  Familiar,  da  Secretaria  de  Estado  de  Agricultura,  Pecuária  e
Abastecimento - Seapa -, a atribuição de gerir a regularização fundiária rural, razão
pela  qual  passou  a  se  denominar  Subsecretaria  de  Agricultura  Familiar  e
Regularização Fundiária.

Com a perspectiva de extinção do Iter, e mesmo posteriormente à acomodação de
suas atribuições em outras estruturas funcionais, a execução orçamentária da Ação
4255 vem sendo ínfima. Vale citar que a referida ação presta-se a receber recursos
federais transferidos por meio de convênios e consta que, em 2014, foram devolvidos
R$ 5.972.958,00 para a União.

Considerando a dinâmica de financiamento dessa atribuição, entendemos que não
se justifica a ampliação da alocação de recursos primários do Estado na ação.  É
necessário antes uma melhor estruturação institucional para otimizar a utilização dos
recursos disponibilizados pela União.

Dessa forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma de
requerimento  com  pedido  de  providências  à  Seapa,  solicitando  urgência  na
estruturação institucional para dar operacionalidade às atividades de regularização
fundiária no âmbito da secretaria, com vistas a assegurar-lhe condições de executar
recursos arrecadados via convênio com a União.

Conclusão
Diante do exposto,  somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

2.130/2014 na forma do requerimento anexo.



818
____________________________________________________________________________

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2014.
Maria Tereza Lara, presidente e relatora - Fred Costa - Fabiano Tolentino.

REQUERIMENTO Nº .../...
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

2.130/2014,  de  autoria  de  Bruno  Rodrigo  Silva  Diogo,  do  Movimento  dos
Trabalhadores Rurais sem Terra - MST -, requer a V. Exa., nos termos regimentais,
seja enviado ofício à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento -
Seapa -, solicitando urgência na estruturação institucional para dar operacionalidade
às  atividades  de  regularização  fundiária  no  âmbito  da  secretaria,  com  vistas  a
assegurar-lhe  condições  de  executar  recursos  arrecadados  via  convênio  com  a
União, dando especial atenção aos processos no Distrito de Ravena, Município de
Sabará.

Sala das Reuniões, … de ... de …
André Quintão, presidente.
Justificação: Ante a expectativa de extinção do Iter e posteriormente à acomodação

de  suas  atribuições  em  outras  estruturas  funcionais,  observa-se  que  a  execução
orçamentária da Ação 4255 vem sendo muito baixa, em especial pelo fato de que
essa ação se presta a receber recursos federais transferidos por meio de convênios
com  a  União,  os  quais  vêm  sendo  devolvidos  por  causa  da  não  execução  das
despesas.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.134/2014
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 2.134/2014, de autoria de Aline de Freitas Veloso,

da Federação da Agricultura do Estado de Minas Gerais - Faemg -, sugere alteração
da Ação  4126 -  Subvenção  do Seguro  Rural  -  na  proposta  de  revisão  do  Plano
Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015 para o exercício de 2015,
para ampliação das metas física e financeira.

A proposta foi apresentada por meio eletrônico no Portal da Assembleia Legislativa,
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ou em audiência pública realizada no período de 4 a 7/11/2014, em Belo Horizonte,
com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei  nº
5.496/2014, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de
2015.

Publicada no Diário do Legislativo de 27/11/2014, vem a proposta a esta comissão
para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Ação 4126 -  Subvenção do Seguro  Rural  -,  que se pretende alterar,  objetiva

garantir  ao  produtor  rural  cobertura  quanto  às  perdas  decorrentes  de  fenômenos
naturais  adversos,  proporcionando estabilidade de renda,  geração de empregos e
desenvolvimento tecnológico.

O  governo  federal  é  responsável  pelo  Programa  de  Subvenção  ao  Prêmio  do
Seguro  Rural  -  PSR -,  que fornece ao produtor  auxílio  financeiro para  reduzir  os
custos de contratação -  o governo paga ao produtor  de  30% a 70% do valor  da
contratação do seguro. O governo do Estado, por meio do Programa Minas + Seguro
(Subvenção  ao  Seguro  Rural),  fornece  uma  complementação  extra  a  essa
subvenção, no valor de 20% a 25% da contratação.

A partir  do  final  de  dezembro  de  2013,  foi  observada  em  Minas  Gerais  uma
estiagem atípica, que se prolongou até o final de 2014, comprometendo a produção
agropecuária no Estado. Em decorrência, vêm sendo observadas safras reduzidas e
aumento do custo de produção, com prejuízos para os produtores e para a população
em geral, dada a elevação dos preços no varejo.

A  Comissão  de  Política  Agropecuária  e  Agroindustrial  da  ALMG  realizou,  em
26/4/2014, uma audiência pública visando ao acompanhamento das políticas públicas
relacionadas às cadeias produtivas da agropecuária,  em especial  para debater os
problemas e dificuldades ocasionados pela estiagem na agropecuária mineira e as
ações governamentais para enfrentá-los.

As entidades presentes à audiência salientaram que a repercussão da estiagem na
agropecuária  apresenta,  além  dos  impactos  imediatos  de  perda  da  produção,
consequências que se prolongam a médio e longo prazo, resultando principalmente
em descapitalização e endividamento para os produtores. Diante desse cenário, fica
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clara  a  insuficiência  de  instrumentos  estruturais  de  enfrentamento  da crise,  como
crédito rural, seguro agrícola e renegociação das dívidas, em especial dos recursos
alocados  para  a  subvenção  do  seguro  rural.  No  entanto,  dada  a  amplitude  do
problema e a impossibilidade de dispormos de cálculo técnico de necessidades, o
que só poderia ser feito pelos órgãos públicos ou por entidades representativas do
segmento agrícola que acompanham as expectativas de safra e problemas a elas
relacionados,  sugerimos  encaminhamento  de  ofício  pedindo  especial  atenção  à
necessidade de suplementação orçamentária da Ação 4126 durante o exercício de
2015.

Dessa forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma de
requerimento para envio de ofício ao secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, solicitando especial atenção para a necessidade de suplementação
das metas física e financeira da Ação 4126, em razão de estiagem prologada e da
expectativa de aumento da demanda.

Conclusão
Diante do exposto,  somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

2.134/2014 na forma do requerimento anexo.
Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2014.
Maria Tereza Lara, presidente e relatora - Fred Costa - Fabiano Tolentino.

REQUERIMENTO Nº .../...
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

2.134/2014, de Aline de Freitas Veloso, da Federação da Agricultura do Estado de
Minas Gerais - Faemg -, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja enviado ofício
ao secretário de Estado de Agricultura, Pecuária, Abastecimento, solicitando especial
atenção para  demanda por  suplementação das metas física e financeira da  Ação
4126 - Subvenção do Seguro Rural -, em razão de estiagem prologada observada a
partir de dezembro de 2013 e da expectativa de aumento da demanda.

Sala das Reuniões, … de … de …
André Quintão, presidente.
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Justificação:  A partir  do final de dezembro de 2013, foi observada uma estiagem
atípica em Minas Gerais, que se prolongou até o final de 2014, comprometendo a
produção agropecuária no Estado. Em decorrência, vêm sendo observadas safras
reduzidas e aumento do custo de produção, com prejuízos para os produtores e para
a população em geral, dada a elevação dos preços no varejo. Diante desse cenário,
fica clara a insuficiência de instrumentos estruturais de enfrentamento da crise, como
crédito rural, seguro agrícola e renegociação das dívidas, em especial dos recursos
alocados para a subvenção do seguro rural.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.137/2014
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 2.137/2014, de autoria da Sra. Aline de Freitas

Veloso, da Federação da Agricultura do Estado de Minas Gerais - Faemg - , sugere a
elevação da meta financeira  da  Ação 4132  -  Feira Agropecuária  Superagro  -,  da
proposta de revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015,
para o exercício de 2015.

A proposta foi apresentada por meio eletrônico no Portal da Assembleia Legislativa
ou em audiência pública realizada no período de 4 a 7/11/2014, em Belo Horizonte,
com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei  nº
5.496/2014, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015, para o exercício de
2015.

Publicada no Diário do Legislativo de 27/11/2014, vem a proposta a esta comissão
para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Ação 4132 - Feira Agropecuária Superagro - objetiva contribuir para a ampliação

de mercado do agronegócio mineiro, a partir de um evento de grandes proporções
que  divulgue  os  seus  produtos  e  possibilite  a  realização  de  negócios  para  o
incremento da atividade.

Em 2013, no período de 29 de maio a 9 de junho, foi realizada em Belo Horizonte a
9ª  Edição  da  Superagro,  que  recebeu  cerca  de  70  mil  visitantes,  numa extensa
programação,  tendo  movimentado  cerca  de  R$  6,2  milhões,  com  sete  leilões
realizados e vários negócios prospectados pelos expositores.



822
____________________________________________________________________________

Este  ano,  devido  aos  eventos  ligados  à  Copa  do  Mundo,  as  entidades
organizadoras optaram por não realizar a Superagro.

As feiras setoriais da agropecuária, tanto a Agriminas, focada na agricultura familiar,
quanto a Superagro, de âmbito geral, são instrumentos de política pública que visam
promover  a  produção  mineira,  gerar  oportunidades  de  comercialização,  difundir
tecnologia e valorizar a atividade rural por meio da informação à sociedade.

A meta  financeira  prevista  para  execução  da  ação  em  2015  é  de  apenas  R$
2.000,00, insuficiente para uma efetiva realização da feira.

Dessa forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma de
emenda ao Projeto de Lei nº 5.497/2014, que estima as receitas e fixa as despesas
do  Orçamento  Fiscal  do  Estado  e  do  Orçamento  de  Investimento  das  Empresas
Controladas pelo Estado para o exercício de 2015 e de requerimento ao secretário de
Estado  da  Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento,  informando  que  a  emenda
apresentada para a realização da Superagro equivale ao valor da emenda destinada
à realização da Agriminas.

Conclusão
Diante do exposto,  somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

2.137/2014 na forma da emenda ao Projeto de Lei nº 5.497/2014 e do requerimento
anexo.

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2014.
Maria Tereza Lara, presidente e relatora - Fred Costa - Fabiano Tolentino.

REQUERIMENTO Nº .../...
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

2.137/2014, de Aline de Freitas Veloso, da Federação da Agricultura do Estado de
Minas Gerais - Faemg -, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja enviado ofício
ao secretário de Estado de Agricultura, Pecuária, Abastecimento, informando que a
emenda apresentada para a realização da Superagro equivale ao valor da emenda
destinada à realização da Agriminas.

Sala das Reuniões, … de ... de …
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André Quintão, presidente.
EMENDA Nº … AO PROJETO DE LEI Nº 5.497/2014

PROGRAMA 169 - DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO MINEIRO
Valor: R$ 408.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiária: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento - Seapa
Objeto do Gasto: 4132 - Feira Agropecuária Superagro (despesas correntes)
Região beneficiada: Central
Unidade(s) Orçamentária(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Proj.(s) / Ativ.(s) Deduzida(s): de Contingência - Valor: R$408.000,00
Valor total das emendas: Valor: R$408.000,00
Valor total das deduções da Reserva de Contingência: Valor: R$408.000,00

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.147/2014
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  2.147/2014,  de  autoria  de  Marlon  Moreira

Barbosa,  da  entidade  Território  da  Cidadania  do  Médio  Jequitinhonha,  sugere
alteração do Programa 177 - Minas Sem Fome - na proposta de revisão do Plano
Plurianual de Ação Governamental -PPAG - 2012-2015 para o exercício de 2015, para
incluir ação com vistas a garantir recursos destinados à aquisição de balanças para
pesar bovinos nas comunidades Barbosa, Funil e Tuntum, em Virgem da Lapa.

A proposta foi apresentada por meio eletrônico no Portal da Assembleia Legislativa,
ou em audiência pública realizada no período de 4/11 a 7/11/2014, em Belo Horizonte,
com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei  nº
5.496/2014, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015, para o exercício de
2015.

Publicada no Diário do Legislativo de 27/11/2014, vem a proposta a esta comissão
para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposta em análise objetiva a aquisição de três balanças para pesar bovinos, no

âmbito  do  Programa  Minas  sem  Fome,  para  as  comunidades  Barbosa,  Funil  e
Tuntum, em Virgem da Lapa.
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A pesagem dos animais é de fundamental importância para a venda de bovinos. O
proponente justifica a demanda ressaltando que as três comunidades são referência
na produção bovina, mas, como não possuem balança para pesar os animais, os
produtores utilizam balanças de terceiros, o que onera o custo.

Além de necessárias para o manejo tecnificado do rebanho (peso ao nascer, peso à
desmama,  peso  ao  sobreano  e  peso  final),  as  pesagens  são  importantes  para
verificar o ganho de peso dos animais, avaliar peso de novilhas para acasalamento e
peso para venda ou abate. Este último é de suma importância para os pecuaristas
familiares,  que,  em  sua  maioria,  não  dispondo  de  balança,  vendem  animais  por
unidade (cabeça)  sem pesá-los,  recebendo um valor  normalmente inferior  ao  que
seria obtido na venda por quilograma de peso vivo.

Dessa forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma de
requerimento  solicitando  o  encaminhamento  de  ofício  ao  secretário  de  Estado de
Desenvolvimento e Integração do Norte e Nordeste de Minas Gerais - Sedinor - e ao
diretor-geral do Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas - Idene.

Conclusão
Diante do exposto,  somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

2.147/2014 na forma dos requerimentos anexos.
Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2014.
Maria Tereza Lara, presidente e relatora - Fred Costa - Fabiano Tolentino.

REQUERIMENTO Nº .../...
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

2.147/2014, de Marlon Moreira Barbosa, requer a V. Exa., nos termos regimentais,
seja enviado ofício  ao  secretário  de  Estado de Desenvolvimento  e  Integração do
Norte  e  Nordeste  de  Minas  Gerais  -  Sedinor  -  solicitando  sejam  oferecidas  aos
agricultores familiares e a suas associações ou cooperativas nas comunidades de
Barbosa, Funil e Tuntum, no Município de Virgem da Lapa, orientações e apoio nos
encaminhamentos  para  aquisição  de  balança  para  bovinos  ou  para  acesso
subsidiado ao serviço de pesagem de bovinos.
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Sala das Reuniões, ... de ... de ...
André Quintão, presidente.
Justificação: A pesagem dos animais é de fundamental importância para a venda de

bovinos. Além de necessárias para manejo tecnificado do rebanho (peso ao nascer,
peso à desmama, peso ao sobreano e peso final), as pesagens são importantes para
verificar o ganho de peso dos animais, avaliar peso de novilhas para acasalamento e
peso para venda ou abate. Este último é de suma importância para os pecuaristas
familiares,  que,  em  sua  maioria,  não  dispondo  de  balança,  vendem  animais  por
unidade (cabeça)  sem pesá-los,  recebendo um valor  normalmente inferior  ao  que
seria obtido na venda por quilograma de peso vivo.

REQUERIMENTO Nº .../...
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

2.147/2014, de Marlon Moreira Barbosa, requer a V. Exa., nos termos regimentais,
seja  enviado  ofício  ao  diretor-geral  do  Instituto  de  Desenvolvimento  do  Norte  e
Nordeste de Minas - Idene - solicitando sejam oferecidas aos agricultores familiares e
a suas associações ou cooperativas nas comunidades de Barbosa, Funil e Tuntum,
no Município de Virgem da Lapa, orientações e apoio nos encaminhamentos para
aquisição de balança para bovinos ou para acesso subsidiado ao serviço de pesagem
de bovinos.

Sala das Reuniões, ... de ... de ...
André Quintão, presidente.
Justificação: A pesagem dos animais é de fundamental importância para a venda de

bovinos. Além de necessárias para manejo tecnificado do rebanho (peso ao nascer,
peso à desmama, peso ao sobreano e peso final), as pesagens são importantes para
verificar o ganho de peso dos animais, avaliar peso de novilhas para acasalamento e
peso para venda ou abate. Este último é de suma importância para os pecuaristas
familiares,  que,  em  sua  maioria,  não  dispondo  de  balança,  vendem  animais  por
unidade (cabeça)  sem pesá-los,  recebendo um valor  normalmente inferior  ao  que
seria obtido na venda por quilograma de peso vivo.
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PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.151/2014
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de  Ação  Legislativa  nº  2.151/2014,  de  autoria  de Paola  Domingues

Botelho  Reis  de  Nazareth,  sugere  alteração  da  Ação  4055  -  Atendimento  ao
Adolescente em Conflito com a Lei - Cumprimento de Medidas Socioeducativas de
Semiliberdade - na proposta de revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental -
PPAG - 2012-2015 para o exercício de 2015, para ampliação das metas físicas e
financeiras para atendimento de adolescentes em cumprimento de semiliberdade.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 4 a 7/11/2014, em
Belo  Horizonte,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o  aprimoramento  do
Projeto de Lei nº 5.496/2014, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o
exercício de 2015.

Publicada no Diário do Legislativo de 27/11/2014, vem a proposta a esta comissão
para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em apreço objetiva alterar a legislação orçamentária do Estado de

modo a possibilitar a ampliação das metas físicas e financeiras para atendimento de
adolescentes  em  cumprimento  de  semiliberdade,  buscando-se  implementar  essa
política pública em várias regiões do Estado.

A medida socioeducativa da semiliberdade está prevista no art. 120 do Estatuto da
Criança e do Adolescente, de 1990, que estabelece que ela pode ser determinada
desde o início ou constituir uma forma de transição para as medidas socioeducativas
em  regime  aberto.  Infelizmente,  é  crônica  a  falta  de  vagas  de  semiliberdade  no
Estado, razão pela qual é providencial a proposição em exame.

Saliente-se que o Plano Estadual  de Atendimento Socioeducativo,  que está sob
consulta pública, prevê, se aprovado nos termos previstos atualmente, a inauguração
de 11 novas unidades de atendimento socioeducativo em regime de semiliberdade,
nos próximos anos, nos Municípios de Sete Lagoas, Ribeirão das Neves, Divinópolis,
Pirapora,  Montes  Claros,  Teófilo  Otôni,  Patrocínio,  Uberlândia,  Uberaba,  Unaí  e
Ipatinga.
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Dessa forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma de
emendas ao Projeto de Lei nº 5.496/2014, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-
2015, para o exercício de 2015, e ao Projeto de Lei nº 5.497/2014, 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.  Também  opinamos  pela  apresentação  de  requerimentos  para  envio  de
ofícios à Secretaria de Defesa Social - Seds - e à Secretaria Especial de Direitos
Humanos  da  Presidência  da  República.  No  primeiro,  é  informada  a  significativa
presença  de  sugestões  direcionadas  à  ampliação  do  sistema  socioeducativo.  No
mesmo pedido, requer-se ainda seja solicitada especial atenção para a estruturação
da rede de atendimento de medidas de semiliberdade. No segundo requerimento,
solicitam-se parcerias para a ampliação do sistema socioeducativo de medidas de
semiliberdade do Estado e de medidas em meio aberto nos municípios mineiros.

Conclusão
Diante do exposto,  somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

2.151/2014 na forma das emendas aos Projetos de Lei nºs 5.496 e 5.497/2014 e dos
requerimentos anexos.

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2014.
Maria Tereza Lara, presidente e relatora - Fred Costa - Fabiano Tolentino.

EMENDA Nº … AO PROJETO DE LEI Nº 5.496/2014
Programa: 020 - INFRAESTRUTURA DE DEFESA SOCIAL -
Ação:  4055 -  ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI  -

CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE SEMILIBERDADE
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - O quadro com as metas físicas e financeiras para 2015 por região foi publicado

no Diário do Legislativo, de 6.12.2014.
Cancelamento Compensatório:
Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Valor (R$): 2.000.000,00
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EMENDA Nº … AO PROJETO DE LEI Nº 5.497/2014
Acréscimo:
UO beneficiada: 1451 - Secretaria de Estado de Defesa Social
Ação:  Atendimento  ao  Adolescente  em  Conflito  com  a  Lei  -  Cumprimento  de

Medidas Socioeducativas de Semiliberdade
Objeto do gasto: Genérico
Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES Valor: R$ 2.000.000,00
Dedução:
UO deduzida: 1991 - Reserva de Contingência
Ação: Reserva de Contingência
Categoria Econômica: A CLASSIFICAR Valor: R$ 2.000.000,00

REQUERIMENTO Nº .../...
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

2.151/2014, apresentada por Paola Domingues Botelho Reis de Nazareth, requer a V.
Exa., nos termos regimentais, seja enviado pedido de providências  à Secretaria de
Estado de Defesa Social  informando sobre  a  significativa  presença de sugestões
direcionadas  à  ampliação  do  sistema  socioeducativo  em  diversos  municípios  do
Estado,  colhidas pela Assembleia Legislativa por meio eletrônico e em audiências
públicas realizadas com a finalidade de receber sugestões para o aprimoramento do
Projeto de Lei nº 5.496/2014, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o
exercício de 2015.

Requer  ainda  seja  solicitada  especial  atenção  para  a  estruturação  da  rede  de
atendimento de medidas de semiliberdade.

Sala das Reuniões, ... de ... de ...
André Quintão, presidente.

REQUERIMENTO Nº .../...
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº
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2.151/2014, apresentada por Paola Domingues Botelho Reis de Nazareth, requer a V.
Exa.,  nos  termos  regimentais,  seja  enviado  pedido  de  providências  à  Secretaria
Especial de Direitos Humanos da Presidência da República, solicitando a realização
de parcerias para a ampliação, no sistema socioeducativo do Estado, das vagas de
semiliberdade e das medidas em meio aberto nos municípios mineiros.

Sala das Reuniões, ... de ... de ...
André Quintão, presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.158/2014
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de  Ação  Legislativa  nº  2.158/2014,  de  autoria  de Paola  Domingues

Botelho Reis de Nazareth e outros, sugere alterações na Ação 1206 - Modernização
do Sistema Socioeducativo -  da proposta de revisão do Plano Plurianual de Ação
Governamental - 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.

A  proposta  é  resultante  da  aglutinação  de  sugestões  apresentadas  por  meio
eletrônico no Portal da Assembleia Legislativa e em audiências públicas realizadas no
período de 4 a 7/11/2014, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher sugestões
para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 5.496/2014, que dispõe sobre a revisão do
PPAG 2012-2015 para o exercício de 2015.

Publicada no Diário do Legislativo de 27/11/2014, vem a proposta a esta comissão
para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposta em análise é resultante da aglutinação de sugestões coletadas por meio

eletrônico e durante as audiências públicas 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.

Basicamente  são  três  os  objetivos  reunidos  na  proposição.  O  primeiro  e  mais
significativo é garantir mais recursos para promover o atendimento aos adolescentes
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em cumprimento de medida socioeducativa em regime fechado, em várias cidades do
Estado. O segundo é a criação de ação específica no orçamento para a construção
de novos centros socioeducativos e a alteração do produto da Ação 1206, medidas
que visam tornar mais transparente a evolução da construção e a reforma de centros
de internação. O terceiro objetivo é garantir a realização de cursos profissionalizantes
para os adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de internação.

Conforme o art. 227 da Constituição Federal, é dever da família, da sociedade e do
Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à
vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de
colocá-los à salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência,
crueldade e opressão.

A Lei Federal nº 8.069, de 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA -,
define  crianças  e  adolescentes  como  pessoas  em  condição  peculiar  de
desenvolvimento, que demandam proteção integral e prioritária por parte da família,
da  sociedade e  do  Estado.  O  ECA os  define,  ainda,  como sujeitos  de  direitos  e
estabelece  uma  política  de  atendimento  composta  de  medidas  protetivas,
socioeducativas e pertinentes aos pais e responsáveis. A efetivação dos direitos da
criança e do adolescente  é dever  da família,  da comunidade,  da sociedade e do
poder público.

Ainda  conforme  o  ECA,  verificada  a  prática  de  ato  infracional  por  parte  dos
adolescentes, a autoridade competente poderá aplicar  o cumprimento de medidas
socioeducativas.  A  medida  aplicada  ao  adolescente  levará  em  conta  a  sua
capacidade de cumpri-la,  as  circunstâncias  e a  gravidade da infração e  possuem
cunho pedagógico.

Assim, verifica-se a necessidade de o Estado organizar e criar meios que permitam
à criança  e  ao  adolescente  terem  garantidos  os  seus  direitos,  assegurados  pela
Constituição Federal e pelo ECA. Faz-se necessário criar estrutura de atendimento
qualificado  aos  adolescentes  em  conflito  com  a  lei,  bem  como implantar  centros
socioeducativos em regiões carentes dessas unidades.

A Lei Federal nº 12.594, de 2012, que institui o Sistema Nacional de Atendimento
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Socioeducativo - Sinase -,  define no art. 4º, III,  como competência estadual  “criar,
desenvolver e manter programas para a execução das medidas socioeducativas de
semiliberdade e internação”.

A propositura de 12 sugestões populares tendo como foco o sistema socioeducativo
em regime fechado, aglutinadas na proposição em exame, denota a grande carência
de  vagas  do  sistema  em  Minas  Gerais,  de  modo  que  essa  demanda  atinge
praticamente todas as regiões do Estado. O assunto também foi o mais debatido na
audiência pública realizada no dia 6 de novembro de 2014, com a finalidade de colher
sugestões para o aprimoramento do PPAG, no que se refere à Rede de Defesa e
Segurança Pública.

Atualmente, Minas Gerais conta 19 estabelecimentos situados nos Municípios de
Uberaba, Uberlândia, Patrocínio, Pirapora, Montes Claros, Sete Lagoas, Teófilo Otôni,
Governador  Valadares,  Divinópolis,  Juiz  de  Fora,  Ribeirão  das  Neves  e  Belo
Horizonte.  Segundo  informações  repassadas  pela  Secretaria  de  Planejamento  e
Gestão e pela Secretaria de Defesa Social, há a previsão de construção de novos
centros  socioeducativos em Lavras, Betim,  Bom Despacho e Araxá e previsão de
ampliação de 20 vagas em Divinópolis. Ainda segundo o Poder Executivo, as obras
referentes  a  Passos,  Vespasiano  e  Tupaciguara  têm  previsão  de  término  em
dezembro de 2014, e a implantação desses centros se dará em janeiro de 2015.

No entanto, mesmo com esses investimentos, ainda são insuficientes as vagas para
atender o Estado, que tem 853 municípios. Além da construção de novas unidades,
existe a demanda pela reforma de centros socioeducativos que estão funcionando em
condições precárias.

Diante da grande relevância da demanda, opinamos pelo acolhimento da proposta
em análise na forma de emendas ao Projeto de Lei nº 5.496/2014, que dispõe sobre a
revisão  do  PPAG  2012-2015  para  o  exercício  de  2015,  e  ao  Projeto  de  Lei  nº
5.497/2014,  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 e de requerimentos para envio de pedidos de
providências à Secretaria de Defesa Social e ao Poder Executivo federal, por meio da
Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República.
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O governo federal também será acionado, pois, diante da grande necessidade de
investimentos  no  Sistema Socioeducativo  do Estado,  assim  como considerando o
elevado custo desses aportes, fazem-se necessárias parcerias com a União, à qual,
segundo o art. 3º, III, da Lei nº 12.594, de 2012, compete “prestar assistência técnica
e suplementação financeira aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios para o
desenvolvimento de seus sistemas”.

Por  fim,  quanto  às  sugestões  de  alteração  do  produto  e  finalidade  e  de
desmembramento da Ação 1206 para a criação de ação destinada exclusivamente à
construção  de  novos  centros  de  internação,  opinamos  por  acolher  sugestão  da
Secretaria  de  Planejamento  e  Gestão,  segundo  a  qual  é  preferível  manter  a
configuração  atual  da  ação,  em  benefício  da  avaliação  posterior  do  ciclo  de
planejamento  governamental  que  se  encerra  em  2015.  Tal  desmembramento,
outrossim, pode ser estabelecido no próximo PPAG, de 2016 a 2019, o que trará mais
transparência  para  o  orçamento  estadual  em  relação  ao  Sistema Socioeducativo.
Assim, apoiamos requerimento com essa finalidade.

Conclusão
Diante do exposto,  somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

2.158/2014 na forma das emendas aos Projetos de Lei nºs 5.496 e 5.497/2014 e dos
requerimentos anexos.

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2014.
Maria Tereza Lara, presidente e relatora - Fred Costa - Fabiano Tolentino.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 5.496/2014
Programa: 020 - INFRAESTRUTURA DE DEFESA SOCIAL -
Ação: 1206 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - O quadro com as metas físicas e financeiras para 2015 por região foi publicado

no Diário do Legislativo, de 6.12.2014.
Cancelamento Compensatório:
Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Valor (R$): 2.200.000,00
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EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 5.497/2014
Acréscimo:
UO beneficiada: 1451 - Secretaria de Estado de Defesa Social
Ação:  Modernização do Sistema Socioeducativo -  R$300.000,  para Ribeirão das

Neves (Justinópolis)  (Central); R$400.000, para Uberlândia (Triângulo);  R$350.000,
para  Governador  Valadares  (Rio  Doce);  R$290.000,  para  Juiz  de  Fora  (Mata);
R$350.000, para Montes Claros (Norte de Minas); R$500.000, para Patos de Minas
(Alto Paranaíba); e R$10.000,00, para a Construção de um Centro Socioeducativo em
Caratinga (Rio Doce).

Objeto do gasto: Específico
Categoria Econômica: DESPESAS DE CAPITAL Valor: R$2.200.000,00
Dedução:
UO deduzida: 1991 - Reserva de Contingência
Ação: Reserva de Contingência
Categoria Econômica: A CLASSIFICAR Valor: R$2.200.000,00

REQUERIMENTO Nº .../...
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

2.158/2014, apresentada por Paola Domingues Botelho Reis de Nazareth e outros,
requer  a  V.  Exa.,  nos termos regimentais,  seja  enviado pedido  de providências  à
Secretaria  de  Estado  de  Defesa  Social  solicitando  a  oferta  de  cursos
profissionalizantes para os adolescentes do sistema socioeducativo.

Sala das Reuniões, ... de ... de ...
André Quintão, presidente.

REQUERIMENTO Nº .../...
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

2.158/2014, apresentada por Paola Domingues Botelho Reis de Nazareth e outros,
requer  a  V.  Exa.,  nos termos regimentais,  seja  enviado pedido  de providências  à
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Secretaria de Estado de Defesa Social solicitando que na elaboração do PPAG 2016-
2019  sejam  previstas  ações  diferentes  para  a  implantação  de  novos  centros
socioeducativos e para a reforma de centros já existentes, com definição do produto
“vaga  criada”,  na  ação  destinada  à  implantação  de  centros  socioeducativos  de
internação,  e  com  a  alteração  do  nome  e  do  produto  da  Ação  1206  para,
respectivamente, “Reforma de Centros Socioeducativos” e “centro reformado”.

Sala das Reuniões, ... de ... de ...
André Quintão, presidente.

REQUERIMENTO Nº .../...
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

2.158/2014, apresentada por Paola Domingues Botelho Reis de Nazareth e outros,
requer  a  V.  Exa.,  nos termos regimentais,  seja  enviado pedido  de providências  à
Secretaria de Estado de Defesa Social solicitando planejamento para a reforma dos
centros  socioeducativos  de  Ribeirão  das  Neves,  Uberaba,  Governador  Valadares,
Juiz de Fora, Montes Claros e Patos de Minas.

Sala das Reuniões, ... de ... de ...
André Quintão, presidente.

REQUERIMENTO Nº .../...
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

2.158/2014, apresentada por Paola Domingues Botelho Reis de Nazareth e outros,
requer  a  V.  Exa.,  nos termos regimentais,  seja  enviado pedido  de providências  à
Secretaria de Estado de Defesa Social informando sobre a significativa presença de
propostas  direcionadas  à  ampliação  do  sistema  socioeducativo  em  diversos
municípios do Estado, colhidas pela Assembleia Legislativa por meio eletrônico e em
audiências  públicas  realizadas  com  a  finalidade  de  receber  sugestões  para  o
aprimoramento do Projeto de Lei nº 5.496/2014, que dispõe sobre a revisão do PPAG
2012-2015 para o exercício de 2015.
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Requer  ainda  seja  solicitada  especial  atenção  para  a  estruturação  da  rede  de
atendimento socioeducativo, em todos os níveis: internação, semiliberdade e apoio
aos municípios para as medidas em meio aberto.

Sala das Reuniões, ... de ... de ...
André Quintão, presidente.

REQUERIMENTO Nº .../...
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

2.158/2014, apresentada por Paola Domingues Botelho Reis de Nazareth e outros,
requer  a V.  Exa.,  nos termos regimentais,  seja enviado pedido de providências  à
Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República, solicitando a
realização de parcerias  para  a  ampliação do sistema socioeducativo  em diversos
municípios  do  Estado,  com  especial  atenção  para  a  ampliação  de  vagas  de
internação para adolescentes que pratiquem atos infracionais.

Sala das Reuniões, ... de ... de ...
André Quintão, presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.159/2014
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  2.159/2014,  de  autoria  de  Eduardo  Antônio

Arantes do Nascimento, da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de
Minas Gerais -  Fetaemg -,  sugere alteração do Programa 161 -  Desenvolvimento
Sustentável da Agricultura Familiar - na proposta de revisão do Plano Plurianual de
Ação Governamental - 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.

A proposta foi apresentada por meio eletrônico no Portal da Assembleia Legislativa,
ou em audiência pública realizada no período de 4/11 a 7/11/2014, em Belo Horizonte,
com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei  nº
5.496/2014, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015, para o exercício de
2015.
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Publicada no Diário do Legislativo de 22/11/2014, vem a proposta a esta comissão
para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposta em análise é resultante da aglutinação de sugestões coletadas para

revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de 2015, relativas à restauração da
Ação 4087 - Cadastro de Agroindústria de Pequeno Porte - e de sua regularização.

A Ação 4087 foi criada a partir  de emenda de iniciativa popular  apresentada ao
Projeto de Lei  nº 2.520/2011, que dispõe sobre o PPAG 2012-2015, aprovado por
esta Casa em dezembro de 2011. Na ocasião, argumentou-se que o Estado deveria
atuar  para  incentivar  a  inclusão,  no  mercado  formal,  dos  milhares  de
estabelecimentos agroindustriais rurais de pequeno porte - Earpps - que estavam na
clandestinidade,  entendendo-se que o cadastramento  seria  o passo inicial  para  a
regularização sanitária e ambiental desses empreendimentos.

Tal condição de inclusão formal foi alcançada a partir da sanção da Lei nº 19.476,
de 2011, que dispõe sobre a habilitação sanitária dos Earpps no Estado. A preparação
institucional,  em especial  a reestruturação da Secretaria de Estado de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento - Seapa -, que passou a contar com a Subsecretaria de
Agricultura Familiar e Regularização Fundiária, bem como a publicação do decreto
regulamentador da lei reforçaram a ideia de que deveria haver, no PPAG 2012-2015,
uma ação específica para apoiar o cadastramento dos Earpps, o que foi concretizado
pela  aprovação da mencionada emenda de origem  popular  ao  projeto  de  lei  que
dispunha sobre o PPAG, em fins de 2011.

Tendo em vista o fortalecimento da capacidade de atuação do poder público na
extensa  tarefa  de  inspecionar  uma  base  de  mais  de  25  mil  estabelecimentos
agroindustriais  rurais  de  pequeno  porte  (segundo  levantamento  da  Empresa  de
Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais - Emater-MG - em
2010), o governo, ao regulamentar a Lei nº 19.476, de 2011, previu a estruturação e a
coordenação  de  um  “sistema  operacional  de  inspeção  industrial  e  sanitária  de
produtos de origem animal” (art. 2º do Decreto nº 45.821, de 2011),  com base na
articulação do Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA - com os órgãos municipais de
agricultura. Em resumo, o Estado reconhece a dimensão extraordinária da tarefa da
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habilitação  sanitária  dos  Earpps,  que  só  se  viabilizará  operacionalmente  com  a
participação de sistemas de inspeção municipais - SIMs. A ação incluída pela emenda
popular  no  PPAG prevê o  apoio  à  formação de consórcios  municipais  com esse
objetivo.

Nas propostas de revisão do PPAG para os exercícios de 2013 e 2014, o governo
excluiu a Ação 4087 de seu planejamento, mas devido à sua alta relevância, ela foi
restaurada por meio de emenda popular. Na revisão do PPAG para o exercício de
2015,  encaminhado  para  apreciação  desta  Casa,  a  Ação  4087  foi  novamente
excluída. Por entenderem ser inadequada essa exclusão, os autores, por meio da
proposta de ação legislativa em comento, solicitam a sua restauração.

A exclusão de ações oriundas da aprovação de emendas populares ao projeto de
lei  do  PPAG  contraria  o  ideal  de  participação  popular  incentivado  pela  ALMG  e
distorce a lógica do planejamento público. Isso porque o PPAG é aprovado para o
prazo  de  quatro  anos,  e  as  ações,  ainda  que  inseridas  por  emendas  populares
apresentadas na ALMG, trazem previsão para todo o período. Assim, a consideração
trazida por diversos gestores de programas do Executivo de que, uma vez executada
a  "emenda",  referindo-se  à  execução orçamentária,  a  ação  perde  sua  razão  e  é
excluída na revisão, afronta o caráter plurianual do plano e revela o desentendimento
do  próprio  Poder  Executivo  quanto  ao  aspecto  do  planejamento  programático.  A
exclusão  de  ações  fere  também  o  princípio  da  economia  processual,  pois  a
necessidade de restaurá-las exige retrabalho de todos os órgãos envolvidos e das
entidades  da  sociedade  civil  participantes  para  recriar  o  que  já  está  pronto  e
funcionando.

Pelo exposto, somos favoráveis à proposição em tela, pois, como visto, ainda há
grande número de empreendimentos a serem regularizados por meio da habilitação
sanitária. Além desse cadastramento, a ação tem ainda a finalidade de apoiar técnica
e financeiramente a formação de consórcios  intermunicipais  de inspeção sanitária
com vistas à regularização de agroindústrias rurais de pequeno porte.

A Ação  4087  foi  excluída  no  projeto  de  revisão  do  PPAG  para  2015  com  a
justificativa de que seu escopo seria executado no âmbito da Ação 4549 - Inspeção
de Produtos Agroindustriais - Programa 217 - Segurança de Alimentos -, que tem o
Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA - como executor.
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Assim sendo, sugerimos alterar a finalidade da Ação 4549, a fim de deixar claro que
essa  ação  contemplará  também o cadastramento  das  agroindústrias  de  pequeno
porte,  de  modo a  contribuir  para  a  inclusão  no  mercado formal  dos  milhares  de
Earpps que estão na clandestinidade.

Sugerimos também que seja encaminhado ao IMA um requerimento informando a
necessidade  de  que  o  cadastramento  das  agroindústrias  de  pequeno  porte  seja
efetivamente executado, no âmbito da Ação 4549.

Dessa forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma de
emenda ao Projeto de Lei nº 5.496/2014, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-
2015, para o exercício de 2015, e do requerimento já mencionado.

Conclusão
Diante do exposto,  somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

2.159/2014 na forma da emenda ao Projeto de Lei nº 5.496/2014 e do requerimento
anexos.

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2014.
Maria Tereza Lara, presidente e relatora - Fred Costa - Fabiano Tolentino.

REQUERIMENTO Nº .../...
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

2.159/2014,  de  Eduardo  Antônio  Arantes  do  Nascimento,  da  Federação  dos
Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais - Fetaemg -, solicita a V.
Exa., nos termos regimentais, seja enviado ofício ao Instituto Mineiro de Agropecuária
-  IMA -  informando a necessidade de que o cadastramento das agroindústrias de
pequeno porte seja efetivamente executado, no âmbito da Ação 4549 - Inspeção de
Produtos Agroindustriais - Programa 217 - Segurança de Alimentos, tendo em vista a
exclusão da Ação 4087 - Cadastro de Agroindústria de Pequeno Porte - na revisão do
PPAG 2012-2015 para o exercício de 2015

Sala das Reuniões, ... de ... de ...
André Quintão, presidente.
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EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI 5.496/2014
Programa: 217 - SEGURANÇA DE ALIMENTOS -
Ação: 4549 - INSPEÇÃO DE PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS
Mudança de finalidade:
Para:  VERIFICAR  A  GARANTIA,  POR  PARTE  DA  INDÚSTRIA,  PARA  O

CONSUMIDOR  QUANTO  À  OFERTA  DE  ALIMENTOS  SEGUROS  EM
CONFORMIDADE COM OS PADRÕES DE IDENTIDADE E QUALIDADE VIGENTES
e realizar cadastro de agroindústrias de pequeno porte, para sua habilitação sanitária.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.168/2014
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 2.168/2014, para revisão do PPAG 2012-2015

para  o  exercício  2015,  de  autoria  de  Junior  José  da  Silva  e  outros,  encaminha
sugestão de alteração do nome do Programa 293 - Planejamento e Gerenciamento
de Serviços e Infraestrutura de Transportes e Obras Públicas -, para assegurar que a
fiscalização  das  concessões  de  serviços  de  infraestrutura  de  transporte  público
metropolitano seja realizada pelos usuários.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 4 a 7/11/2014, em
Belo  Horizonte,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o  aprimoramento  do
Projeto de Lei nº 5.496/2014, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015, para o
exercício de 2015.

Publicada no Diário do Legislativo de 22/11/2014, vem a proposta a esta comissão
para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposta visa a aumentar a participação dos usuários no processo de fiscalização

do transporte coletivo metropolitano.
De acordo com a Lei Delegada nº 128, de 25 de janeiro de 2007, o Conselho de

Transporte Coletivo Intermunicipal e Metropolitano é um órgão colegiado de natureza
deliberativa, normativa e consultiva da Secretaria de Estado de Transportes e Obras
Públicas - Setop -, composto por três representantes da Setop, dois representantes
do Departamento de Estradas de Rodagem do estado de Minas Gerais - DER-MG -,



840
____________________________________________________________________________

um  representante  da  Polícia  Militar,  um  representante  da  Polícia  Civil,  um
representante da Associação Mineira de Municípios - AMM -, um representante das
prestadoras de serviço de transporte intermunicipal metropolitano de passageiros e
um  representante  das  prestadoras  de  serviço  de  transporte  intermunicipal  de
passageiros.

Tramita na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais o Projeto de Lei nº
4.449/2013, de autoria do governador do Estado, que promove a reformulação da
composição e do funcionamento do Conselho de Transporte Coletivo Intermunicipal e
Metropolitano e altera sua denominação para Conselho de Transporte Intermunicipal
e Metropolitano. Segundo justifica o autor, a medida visa a reformular o conselho, em
sua composição e seu funcionamento, conferindo-lhe composição tripartite e paritária,
com a participação do Poder Público, dos concessionários do serviço de transporte
de  passageiros  e  ainda  dos  usuários  e  da  sociedade  civil.  O  projeto  prevê  a
ampliação  da  competência  do  Conselho  e  sua  atuação  por  meio  de  câmaras
temáticas, para favorecer deliberações e decisões sobre o funcionamento do serviço
de transporte de passageiros, cuja essencialidade é inequívoca.

Entendemos que a aprovação do Projeto de Lei nº 4.449/2013 tornará mais efetiva
a participação dos usuários e da sociedade civil nas questões relativas ao transporte
coletivo intermunicipal e metropolitano de passageiros, atendendo a essa proposta de
ação  legislativa.  No  momento,  aguarda  parecer  da  Comissão  de  Transporte,
Comunicação e Obras Públicas.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  na  forma  de
encaminhamento  à  Comissão  de  Transporte,  Comunicação  e  Obras  Públicas  de
pedido  de  providências  para  que  emita  seu  parecer  sobre  o  Projeto  de  Lei  nº
4.449/2013.

Conclusão
Somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº 2.168/2014, na forma

do requerimento anexo.
Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2014.
Maria Tereza Lara, presidente e relatora - Fred Costa - Fabiano Tolentino.
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REQUERIMENTO Nº .../...
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

2.168/2014,  de  autoria  de  Junior  José  da  Silva,  requer  a  V.  Exa.,  nos  termos
regimentais,  seja encaminhado pedido de providências à Comissão de Transporte,
Comunicação e Obras Públicas para que emita seu parecer sobre o Projeto de Lei nº
4.449/2013.

Sala das Reuniões, … de … de …
André Quintão, presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.169/2014
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 2.169/2014, para revisão do PPAG 2012-2015

para o exercício 2015, de autoria de André Tenuta, da Ong Trem, e outros, encaminha
sugestão  de  alteração  do  Programa  35  -  Minas  Logística  -  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  a
rodovias para ferrovias.

A proposta é resultante da aglutinação de sugestões apresentadas em audiências
públicas realizadas de 4 a 7/11/2014, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher
sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 5.496/2014, que dispõe sobre a
revisão do PPAG 2012-2015, para o exercício de 2015.

Publicada no Diário do Legislativo de 22/11/2014, vem a proposta a esta comissão
para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposta resulta da aglutinação de sugestões coletadas durante as audiências

públicas  de  revisão  do  PPAG  2012-2015  para  o  exercício  de  2015,  relativas  a
investimento na implantação de linhas e operações ferroviárias para atender cargas
de varejo e passageiros; criação do Departamento Estadual de Ferrovias - DEF - na
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas - Setop -, com alocação de
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recursos operacionais para mão de obra e despesas correntes; redução de 10% na
dotação  orçamentária  para  rodovias,  com  direcionamento  deste  recurso  para
ferrovias; e reforma e implantação de vias ferroviárias permanentes para transporte
de cargas e de passageiros regulares e de turismo.

Justificam  os  autores  que  o  transporte  ferroviário  desafoga  rodovias,  diminui  a
poluição  atmosférica  e  o  número  de  acidentes,  barateia  custos  e  aumenta  a
competitividade do Estado.

Assim,  opinamos pelo acolhimento da proposta na forma de encaminhamento à
Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento  Econômico  de  pedido  de  informações
sobre  o  Plano  de  Infraestrutura  Ferroviária  do  Estado  de  Minas  Gerais,  que  se
encontra  em  fase  de  elaboração,  e  sobre  os  estudos  de  viabilidade  para  sua
implantação  nas  regiões  de  planejamento  Noroeste  de  Minas,  Norte  de  Minas,
Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce, conforme apresentado pelo Poder Executivo na
reunião de audiência pública para a revisão do PPAG 2012-2015, para o exercício de
2015, na Rede de Desenvolvimento Sustentável.

Conclusão
Somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº 2.169/2014 na forma

do requerimento anexo.
Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2014.
Maria Tereza Lara, presidente e relatora - Fred Costa - Fabiano Tolentino.

REQUERIMENTO Nº .../...
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

2.169/2014, de autoria de André Tenuta, da Ong Trem, e outros, requer a V. Exa., nos
termos regimentais, seja encaminhado  à Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Econômico,  pedido de informações sobre o Plano de Infraestrutura Ferroviária  do
Estado de Minas Gerais e sobre os estudos de viabilidade para sua implantação nas
regiões de planejamento Noroeste de Minas, Norte de Minas, Jequitinhonha, Mucuri e
Rio  Doce,  conforme  apresentado  pelo  Poder  Executivo  na  reunião  de  audiência
pública para a revisão do PPAG 2012-2015, para o exercício de 2015, na Rede de
Desenvolvimento Sustentável.
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Sala das Reuniões, … de … de …
André Quintão, presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.170/2014
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 2.170/2014, de autoria de Roberta de Mesquita

Ribeiro,  sugere  alteração  do Programa 726 -  Acesso à  Justiça  -  na  proposta  de
revisão do Plano Plurianual  de Ação Governamental  -  PPAG -  2012-2015 para  o
exercício de 2015, para criar, em seu escopo, a ação Capacitação de Defensores e
Servidores, com a finalidade de "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".

A proposta foi apresentada por meio eletrônico no Portal da Assembleia Legislativa,
como sugestão para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 5.496/2014, que dispõe
sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de 2015.

Publicada no Diário do Legislativo de 27/11/2014, vem a proposta a esta comissão
para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposta em epígrafe objetiva promover a capacitação de defensores e servidores

da  Defensoria  Pública  de  Minas  Gerais  nos  métodos  de  solução  extrajudicial  de
conflitos,  como mediação,  conciliação,  justiça  restaurativa  e arbitragem, buscando
uma  gestão  mais  eficaz  e  de  qualidade  da  prestação  jurisdicional  por  meio  da
desjudicialização das controvérsias sobre direitos e da prestação de uma assistência
jurídica mais qualificada e eficiente à população hipossuficiente do Estado. Para tal,
solicita a criação da ação Capacitação de Defensores e Servidores, no âmbito do
Programa 726 - Acesso à Justiça -, na proposta de revisão do PPAG 2012-2015 para
o exercício de 2015, tendo como 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" em todo o Estado.
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Ressalte-se  que  a  Defensoria  Pública  foi  criada  para  tentar  romper  a  barreira
censitária efetivamente existente na sociedade brasileira para o exercício dos direitos,
conforme indica o art.  134 da Constituição Federal  que a define como “instituição
essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica e a
defesa, em todos os graus, dos necessitados”. Para cumprir essa função, conforme
preceitua o art. 129 da Constituição Mineira, a Defensoria Pública atua em todas as
causas nas quais figurem pessoas ou grupos de pessoas em estado de necessidade
por  insuficiência  de  recursos.  Em  interpretação  ampla,  compete-lhe  prestar
assistência  jurídica  integral  e  gratuita  aos  chamados  hipossuficientes,  tais  como
idosos,  crianças,  adolescentes  e  vítimas  de  violência.  O  âmbito  de  atuação  da
instituição é  amplo,  perpassando as  áreas  cível,  criminal,  de  execução penal,  de
família e sucessões, bem como a tutela coletiva.

Se, por um lado, a existência da Defensoria Pública é uma iniciativa louvável no
sentido de viabilizar o acesso à justiça aos hipossuficientes e a assistência judiciária
gratuita - garantia fundamental prevista constitucionalmente -, por outro é sabido que
a crítica recorrente à chamada “prestação jurisdicional” (ou seja, em termos simples,
como o Estado diz o direito quando há algum tipo de conflito ou controvérsia) refere-
se à longa espera para que uma decisão sobre um processo judicial,  em caráter
definitivo,  seja  proferida.  Essa  morosidade,  atestada  por  indicadores  relativos  ao
funcionamento  do  Poder  Judiciário,  é  muitas  vezes  associada  à  percepção  de
ineficiência e costuma ser atribuída a um quadro deficiente de juízes e a um número
excessivo  de  ações  e  de  recursos  judiciais,  o  que  vem  gerando  acúmulo  de
processos ao longo dos anos. Resta, de modo geral, a sensação de que o acesso à
justiça, no sentido da prestação jurisdicional, tem sido, cada vez mais, um caminho
tortuoso e com poucas perspectivas de um resultado de qualidade.

Nesse cenário, as práticas focadas na solução extrajudicial e pacífica de conflitos -
como a mediação, a conciliação, a justiça restaurativa e a arbitragem - têm assumido
papel  de  grande  relevância.  Guardadas  as  particularidades  de  cada  um  desses
instrumentos,  são  todos  caracterizados  sobretudo  pela  rapidez  e  informalidade,
constituindo  não  apenas  meios  legítimos  para  o  acesso  à  justiça,  mas  também
caminhos para uma prestação jurisdicional tempestiva e efetiva, os quais visam a um
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mesmo fim: a composição e a solução de conflitos de forma mais célere, pacífica e
também justa, posto que eficaz e a tempo.

O exposto  evidencia  o embasamento  da  solicitação em tela e  aponta  para  sua
relevância,  inclusive porque a Defensoria Pública, por meio de seus defensores e
servidores,  guarda  plena  legitimidade  para  atuar  nesse  campo.  Além  disso,  tal
iniciativa contribuiria  tanto para fortalecer a instituição quanto para que ela possa,
cada vez mais, atingir sua finalidade de propiciar o acesso à justiça aos chamados
hipossuficientes, além, é claro, de viabilizar uma gestão de qualidade e mais eficaz da
prestação  jurisdicional,  na  medida  em  que  evita  a  irracionalidade  de  gastos  que
oneram  os  cofres  públicos  com  processos  judiciais  que  poderiam  ser  resolvidos
extrajudicialmente, por meio de composição ou acordo entre as partes.

Dessa forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma de
emenda ao Projeto de Lei nº 5.496/2014, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-
2015 para o exercício de 2015.

Conclusão
Diante do exposto,  somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

2.170/2014 na forma da emenda ao Projeto de Lei nº 5.496/2014 anexa.
Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2014.
Maria Tereza Lara, presidente e relatora - Fred Costa - Fabiano Tolentino.

EMENDA Nº … AO PROJETO DE LEI Nº 5.496/2014
Programa: 726 - ACESSO À JUSTIÇA
Ação: .... - Capacitação de membros e servidores da Defensoria Pública
Unidade Orçamentária:  1441 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS

GERAIS
Finalidade:  Promover  a  capacitação  de  defensores  e  servidores,  com  foco  nos

métodos  de solução extrajudicial  de  conflitos,  visando à  prestação de assistência
jurídica  mais  eficiente  e  qualificada  à  população  hipossuficiente,  à  diminuição  da
judicialização  de  conflitos  e  à  melhoria  da  gestão  das  atividades  da  Defensoria
Pública.

Produto: Defensor/servidor capacitado
Unidade de medida: Defensor/servidor
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Metas por região (R$1,00)
* - O quadro com as metas físicas e financeiras para 2015 por região foi publicado

no Diário do Legislativo, de 6.12.2014.
Cancelamento Compensatório:
Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Valor (R$): 500.000,00
Justificativa: Subsidiar a capacitação dos defensores públicos e servidores técnicos

em programas próprios e externos de capacitação com ênfase em áreas que auxiliam
na gestão  do  crescimento  evidente  da  Defensoria  Pública  de  Minas  Gerais  e  na
qualidade do serviço prestado à comunidade, visando mais eficiência e qualificação.
O programa de capacitação será direcionado para métodos de soluções pacíficas de
conflitos  (mediação,  conciliação,  justiça  restaurativa  e  arbitragem),  bem como em
gestão pública e qualidade do atendimento.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.175/2014
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 2.175/2014, de autoria de Luiz Antonio Borges,

sugere alteração da Rede de Desenvolvimento Rural na proposta de revisão do Plano
Plurianual de Ação Governamental  -  PPAG  -  2012-2015 para o exercício de 2015,
para criar o Programa Estadual de Apoio aos Territórios Rurais.

A proposta foi apresentada por meio eletrônico no Portal da Assembleia Legislativa
ou em audiência pública realizada no período de 4 a 7/11/2014, em Belo Horizonte,
com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei  nº
5.496/2014, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de
2015.

Publicada no Diário do Legislativo de 22/11/2014, vem a proposta a esta comissão
para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
Tomando como exemplo o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Sustentável de

Territórios Rurais, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, o proponente sugere a
criação de estratégia similar no Estado.
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O  enfoque  territorial  é  uma  estratégia  essencialmente  integradora  de  espaços,
atores  sociais,  agentes,  mercados  e  políticas  públicas  de  intervenção,  e  tem  na
equidade, no respeito à diversidade, na solidariedade, na justiça social, no sentimento
de  pertencimento,  na  valorização  da  cultura  local  e  na  inclusão  social  as  bases
fundamentais para conquista da cidadania.

O  objetivo  dessa  construção,  que  só  se  concretiza  mediante  amplo  processo
democrático,  é  identificar  e  conceber  os  territórios  a  partir  da  composição  de
identidades  regionais  como elemento  aglutinador  e  promotor  do  desenvolvimento
rural sustentável.

Destacam-se como desafios dessa estratégia a promoção e o apoio ao processo de
desenvolvimento de competências humanas e institucionais nos espaços concebidos
como  territórios,  articulando  a  construção  e  implementação  de  políticas  públicas
através  da  elaboração  participativa  de  planos  de  desenvolvimento  territorial
sustentável,  tendo  como  enfoque  o  fortalecimento  das  comunidades  rurais,  com
ênfase na agricultura familiar.

A adoção da abordagem territorial  como referência conceitual  nos processos de
desenvolvimento rural sustentável constitui premissa fundamental para a concepção
desse espaço como unidade de planejamento, bem como do seu reconhecimento
como instrumento de descentralização e de autogestão de políticas públicas.

Ocorre, porém, que a amplitude do tema e a busca pela criação de programa de
governo no último ano de vigência de um PPAG, já que em 2015 o novo governo
estadual terá que se debruçar na elaboração de um novo plano de longo prazo e do
novo PPAG, tornam a tarefa não recomendável no presente momento. Entendemos,
no entanto, que a proposta é consistente e deve ser incluída no rol de possibilidades
de ação governamental no debate que antecederá a aprovação do PPAG 2016-2019,
em 2015.

Dessa forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma de
requerimento para envio de ofício à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento e à  Secretaria  de  Estado de Planejamento e  Gestão,  sugerindo a
inclusão  da  temática  “gestão  por  território”  e  “orçamento  participativo”  no  rol  de
diretrizes  do Executivo  para a discussão e atualização do PMDI e elaboração do
PPAG 2016-2019.
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Conclusão
Diante do exposto,  somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

2.175/2014 na forma dos requerimentos anexos.
Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2014.
Maria Tereza Lara, presidente e relatora - Fred Costa - Fabiano Tolentino.

REQUERIMENTO Nº .../...
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

2.175/2014,  de  autoria  de  Luiz  Antonio  Borges,  requer  a  V.  Exa.,  nos  termos
regimentais,  seja  encaminhado à  Secretaria  de Estado de Agricultura,  Pecuária e
Abastecimento pedido de providências com vistas à inclusão da temática “gestão por
território”  e  “orçamento  participativo”  no  rol  das  diretrizes  da  política  de
desenvolvimento rural sustentável a serem consideradas pelo Executivo na discussão
e na atualização do PMDI e elaboração do PPAG 2016-2019, em 2015.

Sala das Reuniões, … de … de ...
André Quintão, presidente.
Justificação: O enfoque territorial é uma estratégia essencialmente integradora de

espaços, atores sociais, agentes, mercados e políticas públicas de intervenção, e tem
na  equidade,  no  respeito  à  diversidade,  na  solidariedade,  na  justiça  social,  no
sentimento de pertencimento, na valorização da cultura local e na inclusão social as
bases fundamentais para conquista da cidadania. Justifica-se, portanto, a discussão
dessa temática como base para as estratégias de desenvolvimento rural sustentável
no planejamento público do Estado.

REQUERIMENTO Nº .../...
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

2.175/2014,  de  autoria  de  Luiz  Antonio  Borges,  requer  a  V.  Exa.,  nos  termos
regimentais,  seja encaminhado à  Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
pedido de providências com vistas à inclusão da temática “gestão por território”  e
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“orçamento participativo”  no rol  das diretrizes da política de desenvolvimento rural
sustentável a serem consideradas pelo Executivo na discussão e na atualização do
PMDI e elaboração do PPAG 2016-2019, em 2015.

Sala das Reuniões, … de … de ...
André Quintão, presidente.
Justificação: O enfoque territorial é uma estratégia essencialmente integradora de

espaços, atores sociais, agentes, mercados e políticas públicas de intervenção, e tem
na  equidade,  no  respeito  à  diversidade,  na  solidariedade,  na  justiça  social,  no
sentimento de pertencimento, na valorização da cultura local e na inclusão social as
bases fundamentais para conquista da cidadania. Justifica-se, portanto, a discussão
dessa temática como base para as estratégias de desenvolvimento rural sustentável
no planejamento público do Estado.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.500/2014
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do deputado Tadeu Martins Leite, o projeto de lei em tela visa declarar

de utilidade pública a Associação Comunitária dos Moradores de Josenópolis, com
sede no Município de Josenópolis.

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 5.500/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária dos Moradores de Josenópolis, com sede no Município de
Josenópolis.

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.

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

Embora não haja óbice à tramitação da proposição, apresentamos, no final deste
parecer,  a  Emenda  nº  1,  com  o  objetivo  de  adequar  o  nome  da  entidade  ao
consubstanciado no art. 1º de seu estatuto.

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

Projeto de Lei nº 5.500/2014 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, 4 de dezembro de 2014.
Sebastião  Costa,  presidente  -  Luiz  Henrique,  relator  -  Dalmo  Ribeiro  Silva  -

Sargento Rodrigues.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.498/2012

Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência
Relatório

De autoria da deputada Liza Prado, o Projeto de Lei nº 3.498/2012 dispõe sobre a
reserva obrigatória de assento em teatros, cinemas, casas de  shows e espetáculos
em geral, para acompanhante de pessoa com deficiência no Estado.

A proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Defesa dos
Direitos da Pessoa com Deficiência e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Analisado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu
pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do Substitutivo
nº 1, que apresentou, vem agora o projeto a esta comissão para receber parecer
quanto  ao  mérito,  nos  temos  do  art.  188,  combinado  com  o  art.  102,  XX,  do
Regimento Interno.
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O autor  do  projeto  de  lei  em  tela  apresentou  requerimento  na  reunião  do  dia
13/6/2013 solicitando fosse a proposição baixada em diligência ao Conselho Estadual
de  Defesa  dos  Direitos  da  Pessoa  com  Deficiência  -  Conped  -  para  que  se
manifestasse sobre a viabilidade técnica da proposição.

Fundamentação
A proposição em análise visa garantir a reserva de assento em teatros, cinemas,

casas de  shows e de espetáculos em geral para o acompanhante de pessoa com
deficiência. O objetivo da medida, segundo a autora, é propiciar conforto e segurança
à pessoa com deficiência que necessite do auxílio de um acompanhante.

Fundamentadas  no  art.  227,  II,  da  Constituição  Federal,  que  determina  que  a
legislação deve tratar dos critérios para construção dos logradouros e edifícios de uso
público com a finalidade de garantir o acesso adequado às pessoas com deficiência,
diferentes  normas  têm  sido  editadas  para  promover  a  acessibilidade.  Entre  elas,
destaca-se a Lei Federal nº 10.098, de 19/12/2000, que estabelece critérios para a
promoção da acessibilidade das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida a
vias e espaços públicos, mobiliário urbano, edificações e meios de transporte e de
comunicação.

O Decreto Federal  nº 5.296, de 2/12/2004,  ao regulamentar a Lei nº 10.098, de
19/12/2000,  especifica  as  condições  das  reservas  de  lugares  a  pessoas  com
deficiência ou com mobilidade reduzida, inclusive com previsão de acomodação de
pelo menos um acompanhante (art. 23, § 3º). Esse mesmo decreto estabelece prazo
para  que  as  edificações  de  uso público  e  de  uso coletivo  façam as adequações
relativas a acessibilidade previstas na lei.

No âmbito do Estado, a Lei nº 13.799, de 21/12/2000, também busca promover a
acessibilidade ao indicar como um dos objetivos da política estadual dos direitos da
pessoa com deficiência a facilitação do acesso a bens e serviços coletivos, com sua
adequação  à  pessoa  com  deficiência,  aí  incluída  a  remoção  das  barreiras
arquitetônicas (art. 2º, IV). Ainda em âmbito estadual, a Lei nº 11.666, de 9/12/1994,
estabelece normas para facilitar  o acesso das pessoas com deficiência física aos
edifícios de uso público.

Verifica-se que a adequação de espaços e serviços à legislação, com o objetivo de
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minimizar  ou  suprimir  os  obstáculos  relativos  a  transporte,  acomodação  e
comunicação,  tem  permitido  às  pessoas  com  deficiência  ou  mobilidade  reduzida
participar  de  forma mais  plena da vida  em comunidade.  Contudo,  em  função  de
necessidades  decorrentes  da  própria  condição  associada  à  deficiência,  muitos
indivíduos podem precisar da assistência de um acompanhante para a realização de
suas  atividades,  especialmente  no  que  se  refere  a  mobilidade,  comunicação  e
cuidados  pessoais.  Ademais,  independentemente  da  necessidade  de  apoio,  a
possibilidade de estar em um espaço público acompanhado é um direito que deve ser
assegurado. Dessa forma, a garantia de acomodação também para o acompanhante
contribui para facilitar a participação da pessoa com deficiência em eventos culturais,
como proposto pelo projeto em tela.

Cumpre-nos  mencionar  a  manifestação  do  Conselho  Estadual  de  Defesa  dos
Direitos da Pessoa com Deficiência - Conped -,  que, em resposta à diligência, se
posiciona favoravelmente à proposição, destacando o seu alinhamento à legislação
federal  e  seu  caráter  inovador  ao  estabelecer  sanções  ao  descumprimento  do
disposto na lei. O Conped destaca, assim, o potencial da proposição em promover a
equidade das pessoas com deficiência.

Consta  ainda  da  resposta  à  diligência  a  sugestão  de  que  o  acompanhante  da
pessoa com deficiência seja especificado como “acompanhante de apoio”. Embora
muitas pessoas com deficiência possam precisar de apoio para ter acesso a eventos
coletivos, muitos podem fazê-lo de forma mais independente. A previsão genérica de
acompanhante atenderia aquele que precisa de apoio e também aquele que tem o
direito de ter a seu lado uma companhia.

Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça propôs adequação do texto
original à legislação estadual existente, por meio da integração da matéria proposta à
Lei  nº  17.785,  de  23/9/2008,  que  estabelece  diretrizes  para  facilitar  o  acesso da
pessoa com deficiência ou com dificuldade de locomoção aos espaços de uso público
no Estado. Essa comissão propôs ainda adequações de terminologia a fim de alinhar
as expressões utilizadas na norma à legislação federal  e a uma concepção mais
atualizada acerca da questão da deficiência.

Entendemos que as alterações consolidadas no Substitutivo nº 1, apresentado pela
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Comissão de Constituição e Justiça, contribuem para aprimorar a legislação em vigor,
além de estender a abrangência da medida proposta aos espetáculos realizados nos
diferentes espaços de uso público.

Também é oportuno ressaltar que a proposta confere destaque a mais uma garantia
de promoção de acesso e inclusão social da pessoa com deficiência.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.498/2012, no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e
Justiça

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2014.
Liza Prado, presidente - Luiz Henrique, relator - Luzia Ferreira.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO PRESIDENTE
- O presidente despachou, em 4/12/2014, a seguinte comunicação:
Do  deputado  Anselmo  José  Domingos  em  que  notifica  o  falecimento  do  Sr.

Sebastião dos Reis Martins, ocorrido em 25/11/2014, em Pratinha. (- Ciente. Oficie-
se.)

MANIFESTAÇÃO
A Assembleia  Legislativa  aprovou,  nos  termos  do  art.  103,  III,  “b”  a  “d”,  do

Regimento Interno, a seguinte manifestação:
de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 22º Batalhão

de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 17/6/2014, em Belo Horizonte, que
resultou  na  apreensão de arma,  quantia  em dinheiro  e  na  prisão  de  um  homem
(Requerimento nº 8.343/2014, do deputado Cabo Júlio).
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 10 DE DEZEMBRO DE 2014

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.044/2014

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº  2.044/2014,  de  Luciana Sepúlveda Viana,  da
Federação  Mineira  de  Xadrez,  sugere  a  restauração  da  Ação  4068  -  Xadrez  na
Escola - na proposta de revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG -
2012-2015 para o exercício de 2015.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 4 a 7/11/2014, em
Belo  Horizonte,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o  aprimoramento  do
Projeto de Lei nº 5.496/2014, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o
exercício de 2015.

Publicada no Diário do Legislativo de 27/11/2014, vem a proposta a esta comissão
para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposta de ação legislativa em análise tem por objetivo a restauração da Ação

4068 - Xadrez na Escola -, excluída na proposta de revisão do Plano Plurianual de
Ação Governamental - PPAG - para o exercício de 2015. Ao excluir a referida ação, o
Poder Executivo alegou que seus objetivos poderiam ser atendidos por meio da Ação
1077 - Educação em Tempo Integral: Ensino Fundamental.

O  Projeto  Xadrez  nas  Escolas,  executado  em  escolas  estaduais  de  educação
integral, é composto por duas linhas de ação: capacitação de professores para o uso
do xadrez como instrumento pedagógico e oferta de aulas do jogo no contraturno
escolar.

Conforme informações da Secretaria  de  Educação,  em 2014 foram capacitados
profissionais  de  nove  Superintendências  Regionais  de  Ensino  -  SREs.  Nesse
exercício,  a  execução  da  ação  se  deu  da  seguinte  forma:  R$48.000.00  foram
repassados  à  Federação  Mineira  de  Xadrez,  que  arcou  com  a  capacitação  dos
professores  (pagamento  das  horas/aula  dos  instrutores),  elaboração  do  material
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didático e organização de torneio final; e os R$32.000,00 restantes foram destinados
à  SRE  de  Janaúba  para  arcar  com  as  despesas  de  diárias  e  transporte  dos
professores, ao passo que as demais SREs foram atendidas pela Ação 1077.

Com base nesses dados, não vislumbramos óbices ao acolhimento da proposta em
análise. Além disso,  tendo em vista que o xadrez traz diversos benefícios  a seus
praticantes, acreditamos que a difusão dessa prática nas escolas merece ser objeto
de ação específica no PPAG. Assim,  opinamos pelo acolhimento da  proposta  em
análise na forma de emenda ao Projeto de Lei nº 5.496/2014, que dispõe sobre a
revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de 2015.

Conclusão
Diante do exposto,  somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

2.044/2014 na forma da emenda ao Projeto de Lei nº 5.496/2014 anexa.
Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2014.
André Quintão, presidente e relator - Maria Tereza Lara - Duarte Bechir.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 5.496/2014
Programa: 271 - Melhoria da Educacão Básica
Ação: ... - Xadrez na Escola
Unidade orçamentária: 1261 - Secretaria de Estado de Educação
Finalidade:  desenvolver,  por  meio  do  xadrez,  o  autocontrole  psicofísico,  a

criatividade,  a  capacidade  de  pensar  de  maneira  lógica  e  ágil,  estimulando-se  a
tomada de decisões com autonomia e melhorando-se a capacidade de aprendizado e
de integração social.

Produto: aluno participante
Unidade de medida: aluno
Metas por região (R$1,00)
*  -  As  metas  físicas  e  financeiras  por  região  foram  publicadas  no  Diário  do

Legislativo, de 10.12.2014.
Cancelamento compensatório:
Programa: 999 - Reserva de Contingência
Ação: 9999 - Reserva de Contingência
Valor (R$): 80.000,00
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PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.046/2014
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº  2.046/2014, de Gilmar de Souza Oliveira,  da

Associação  Mineira  das  Escolas  Família  Agrícola  - Amefa  -,  sugere  alteração  do
Programa 232  - Escola Família Agrícola - EFA -, da proposta de revisão do PPAG
2012-2015 para o exercício 2015, com vistas a ampliar a meta financeira e alterar a
regionalização  da  Ação  4587  - Atendimento  às  Escolas  Família  Agrícola  -,  e  a
restaurar a Ação 4364 - Melhoria da Infraestrutura das EFAs.

A proposta é resultante da aglutinação de sugestões apresentadas em audiências
públicas realizadas no período de 4 a 7/11/2014, em Belo Horizonte, com a finalidade
de colher  sugestões para o aprimoramento do Projeto  de  Lei  nº  5.496/2014,  que
dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de 2015.

Publicada no Diário do Legislativo de 27/11/2014, vem a proposta a esta comissão
para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposta em análise resultou da aglutinação de cinco sugestões, tratadas em

conjunto por incidirem no Programa 232  - Escola Família Agrícola - ou com ele se
relacionarem em razão da temática.

De forma sucinta, foi sugerido: suplementar as metas física e financeira da Ação
4587  - Atendimento  às  Escolas  Família  Agrícola  -,  para  atender  à  expectativa  de
ampliação  das  matrículas,  e  efetuar  os  ajustes  financeiros  decorrentes  desse
aumento; implantar os laboratórios de informática em todas as escolas; restaurar a
Ação 4364 - Melhoria da Infraestrutura das Escolas Família Agrícola; apoiar a reforma
e ampliação das unidades produtivas na rede das EFAs; apoiar financeiramente a
Amefa  para  execução de assessoria  técnica e  pedagógica  às  EFAs e assessoria
gerencial às suas mantenedoras.

No  que  tange  à  primeira  sugestão,  de  suplementação  dos  recursos  na  meta
financeira da Ação 4587, a referência a ser utilizada para a fixação dos valores dos
repasses às associações das EFAs são as resoluções editadas pela Secretaria de
Estado de Educação  - SEE -  que, além do valor-aluno estimado para o Fundo de
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Manutenção  e  Desenvolvimento  da  Educação  Básica  e  de  Valorização  dos
Profissionais da Educação - Fundeb -, contêm a relação de escolas, com o respectivo
número de alunos, a serem beneficiadas na forma prevista na regulamentação do
programa de apoio às EFAs. Em 2014 os valores dos repasses foram fixados nas
Resoluções nºs 2.606, de 28/5/2014, e 2.687, de 7/10/2014, referentes ao primeiro e
ao segundo semestres, respectivamente. Como não foram editadas novas resoluções
da SEE nem publicada a portaria interministerial que estima os valores do Fundeb
para o ano de 2015,  no âmbito  dos Estados e para cada nível  e modalidade de
ensino, não há como estimar com precisão as metas físicas e financeiras da Ação
4587 para o ano de 2015. Assim, o mais recomendável para a correção dos valores
seria utilizar os dados contidos na última resolução da SEE que trata dos repasses às
EFAs, já que esta traz a configuração mais atual das escolas beneficiadas e, portanto,
mais próxima da realidade.

Dessa  forma,  em  relação  aos  dados  constantes  na  Resolução  nº  2.687,  de
7/10/2014, verifica-se uma diferença de R$993.081,00, valor que deve ser acrescido
à meta financeira da Ação 4587 a ser distribuído pelas regiões conforme o número de
alunos das escolas nelas situadas. Quanto à meta física, deve ser acrescentada uma
EFA, já que são 20 as EFAs beneficiadas em 2014. Como a EFA a ser acrescentada
está sediada no Município de Catas Altas da Noruega e a Região Central não consta
da regionalização da ação, esta deve ser acrescentada à relação das regiões.

A restauração  da  Ação  4364  - Melhoria  da  Infraestrutura  das  Escolas  Família
Agrícola -, sob a forma de nova ação, atenderia também às sugestões de implantar
laboratórios de informática nas escolas e apoiar a reforma e ampliação das unidades
produtivas na rede das EFAs, uma vez que ambas tratam de aspectos relacionados à
infraestrutura.  A  nova  ação  traria  as  mesmas  metas  físicas  e  financeiras  que
constavam da Ação 4364 antes de ser excluída no projeto de revisão para 2015. Tal
medida é justificada pelas recorrentes declarações de representantes das escolas
sobre a insuficiência dos recursos para o custeio de obras e equipamentos para a
melhoria dos prédios escolares.

Quanto  à  demanda  por  apoio  às  ações  de  assessoria  técnico-pedagógica  às
escolas  pela Amefa,  é importante destacar  que,  nos termos da Lei  nº  14.614,  de



859
____________________________________________________________________________

2003, o auxílio financeiro do Estado deve ser repassado diretamente às escolas, a
título  de  pagamento  de  bolsa  estudantil,  e  não  à  associação  regional,  seja  para
qualquer fim.

Em suma, para o atendimento da proposta em estudo, apresentamos, anexas a
este parecer, emendas ao PPAG para alterar as metas físicas e financeiras da Ação
4587 do Programa 232 - Escola Família Agrícola -, de forma que o valor destinado
seja compatível com o número de alunos matriculados em cada região, e para criar
ação nova que destine recursos para custeio de melhorias da infraestrutura dessas
escolas.

Dessa forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma de
emendas ao Projeto de Lei nº 5.496/2014, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-
2015 para o exercício de 2015, e ao Projeto de Lei nº 5.497/2014, que estima as
receitas  e  fixa  as  despesas  do Orçamento  Fiscal  do  Estado e do  Orçamento de
Investimento das Empresas Controladas pelo Estado para o exercício de 2015.

Conclusão
Diante do exposto,  somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

2.046/2014 na forma das emendas ao Projeto de Lei nº 5.496/2014 e ao Projeto de
Lei nº 5.497/2014 anexas.

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2014.
André Quintão, presidente - Maria Tereza Lara, relatora - Duarte Bechir.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 5.496/2014
Programa: 232 - ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA
Ação: 4587 - ATENDIMENTO ÀS ESCOLAS FAMÍLIA AGRÍCOLA
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
*  -  As  metas  físicas  e  financeiras  por  região  foram  publicadas  no  Diário  do

Legislativo, de 10.12.2014.
Cancelamento Compensatório:
Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Valor (R$): 993.081,00
Justificação:  As  metas  físicas  e  financeiras  têm  de  ser  atualizadas  conforme  a

Resolução SEE nº 2687, de 7/10/2014.
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EMENDA Nº... AO PROJETO DE LEI Nº 5.497/2014
Acréscimo:
UO beneficiada: 1261 - Secretaria de Estado de Educação
Ação: Atendimento às Escolas Família Agrícola - Acréscimo na Região Central com

Recursos Retirados da Região Mata da Própria Ação 4587
Objeto do gasto: Específico
Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES Valor: R$43.840,00
Dedução:
UO deduzida: 1261 - Secretaria de Estado de Educação
Ação: Atendimento às Escolas Família Agrícola
Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES Valor: R$43.840,00

EMENDA Nº... AO PROJETO DE LEI Nº 5.497/2014
Acréscimo:
UO beneficiada: 1261 - Secretaria de Estado de Educação
Ação: Atendimento às Escolas Família Agrícola - Acréscimo na Região Rio Doce

com Recursos Retirados da Região Mata da Própria Ação 4587
Objeto do gasto: Específico
Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES Valor: R$22.668,00
Dedução:
UO deduzida: 1261 - Secretaria de Estado de Educação
Ação: Atendimento às Escolas Família Agrícola
Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES Valor: R$22.668,00

EMENDA Nº... AO PROJETO DE LEI Nº 5.497/2014
Acréscimo:
UO beneficiada: 1261 - Secretaria de Estado de Educação
Ação: Atendimento às Escolas Família Agrícola - Acréscimo na Região Noroeste de

Minas com Recursos Retirados da Região Mata da Própria Ação 4587
Objeto do gasto: Específico
Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES Valor: R$32.934,00
Dedução:
UO deduzida: 1261 - Secretaria de Estado de Educação
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Ação: Atendimento às Escolas Família Agrícola
Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES Valor: R$32.934,00

EMENDA Nº... AO PROJETO DE LEI Nº 5.497/2014
Acréscimo:
UO beneficiada: 1261 - Secretaria de Estado de Educação
Ação: Atendimento às Escolas Família Agrícola -  Acréscimo na Região Norte de

Minas  com  Recursos  Retirados  das  Regiões  Mata  (100.202,00)  e  Sul  de  Minas
(56.715,00) da Própria Ação 4587

Objeto do gasto: Específico
Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES Valor: R$371.728,00
Deduções:
UO deduzida: 1991 - Reserva de Contingência
Ação: Reserva de Contingência
Categoria Econômica: A CLASSIFICAR Valor: R$214.811,00
UO deduzida: 1261 - Secretaria de Estado de Educação
Ação: Atendimento às Escolas Família Agrícola
Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES Valor: R$156.917,00

EMENDA Nº... AO PROJETO DE LEI Nº 5.497/2014
Acréscimo:
UO beneficiada: 1261 - Secretaria de Estado de Educação
Ação: Atendimento às Escolas Família Agrícola - Acréscimo de Recursos na Região

Jequitinhonha/Mucuri
Objeto do gasto: Genérico
Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES Valor: R$778.270,00
Dedução:
UO deduzida: 1991 - Reserva de Contingência
Ação: Reserva de Contingência
Categoria Econômica: A CLASSIFICAR Valor: R$778.270,00

EMENDA Nº... AO PROJETO DE LEI Nº 5.496/2014
Programa: 232 - ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA
Ação: .... - Melhoria da Infraestrutura das Escolas Família Agrícola
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Unidade Orçamentária: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
Finalidade:  APOIO  ÀS  ESCOLAS  FAMÍLIA AGRÍCOLA PARA EXECUÇÃO  DE

OBRAS DE INFRAESTRUTURA
Produto: ESCOLA ATENDIDA
Unidade de medida: ESCOLA
Metas por região (R$1,00)
*  -  As  metas  físicas  e  financeiras  por  região  foram  publicadas  no  Diário  do

Legislativo, de 10.12.2014.
Cancelamento Compensatório:
Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Valor (R$): 200.000,00
Justificação: A Ação 4364, que tinha por  finalidade o apoio para a execução de

obras  de  infraestrutura  das  Escolas  Família  Agrícola,  foi  excluída  do  projeto  de
revisão para 2015, mas em razão da recorrência das demandas por melhorias na
infraestrutura das EFAs, julgamos necessária a criação de ação nova com a mesma
finalidade.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.048/2014
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  2.048/2014,  de  autoria  de  Maria  de  Lurdes

Rodrigues Santa Gema, da 23ª  Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude
Cível,  e outros, encaminha sugestão de alteração do Programa 233  - Cooperação
Estado  e  Município  na  Área  Educacional  -,  da  proposta  de  revisão  do  Plano
Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015 para o exercício 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”.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 4 a 7/11/2014, em
Belo  Horizonte,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o  aprimoramento  do
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Projeto de Lei nº 5.496/2014, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015, para o
exercício de 2015.

Publicada no Diário do Legislativo de 27/11/2014, vem a proposta a esta comissão
para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
No projeto de revisão do PPAG para 2013 foi incluída a Ação 4361 - Apoio aos

Municípios  para  a  Universalização  da  Educação  Infantil  -,  no  Programa  233  -
Cooperação Estado e Município na Área Educacional. Não houve execução dessa
ação em 2013, que foi excluída no projeto de revisão para 2014. Anteriormente outras
tentativas de direcionar recursos do Estado para apoiar os municípios na gestão da
educação infantil foram aprovadas nas revisões do PPAG, mas não houve resultados
efetivos.

Em  que  pese  o  mérito  da  proposta,  é  preciso  salientar  que  a  obrigação
constitucional de universalização da educação básica para a faixa etária de 4 a 17
anos  determinada  pela  Emenda  à  Constituição  nº  59,  de  2009,  deve  ser
compartilhada pelos entes federativos conforme as competências próprias de cada
um. Nessa repartição de competências se fundamentam os principais mecanismos de
financiamento  da  educação  básica,  que  são  o  Fundo  de  Desenvolvimento  e
Manutenção da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação -
Fundeb - e a Contribuição Social do Salário Educação, em que a distribuição dos
recursos  considera  o  número  de  alunos  matriculados  nas  redes  de  estados  e
municípios.

Ainda assim, o Estado tem colaborado com os municípios para a manutenção da
educação infantil, seja por meio da Ação 4191 - Atendimento aos Municípios -, seja
por meio da Ação 2074 - Apoio à Educação Infantil -, cuja finalidade é o pagamento
de pessoal de professores em exercício nas redes municipais.

Entretanto, como o prazo estabelecido para a universalização da pré-escola pela
Emenda à Constituição nº 59 e pela Meta 1 do Plano Nacional de Educação vigente
finda  em  2016,  seria  recomendável  que  o  Estado  aprimorasse  no próximo  plano
plurianual os mecanismos de apoio aos municípios visando ao atendimento dessa
meta.



864
____________________________________________________________________________

Dessa forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em análise  por  meio  de
requerimento para que se encaminhe ofício com pedido de providências à Secretaria
de Estado de Educação solicitando especial atenção na elaboração do PPAG 2016-
2019 para o apoio aos municípios, com vistas à universalização da Educação Infantil,
com disponibilização de recursos materiais, técnicos e humanos e da capacitação dos
gestores municipais de educação.

Conclusão
Diante do exposto,  somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

2.048/2014 na forma do requerimento anexo.
Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2014.
Maria Tereza Lara, presidente e relatora - Fred Costa - Fabiano Tolentino.

REQUERIMENTO Nº .../...
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

2.048/2014, de Maria de Lurdes Rodrigues Santa Gema, da 23ª Promotoria de Justiça
da Infância e da Juventude Cível, e outros, requer a V. Exa., nos termos regimentais,
seja  encaminhado  à  Secretaria  de  Estado  de  Educação  pedido  de  providências
solicitando especial atenção na elaboração do PPAG 2016-2019 para o apoio aos
municípios,  com  vistas  à  universalização  da  Educação  Infantil,  por  meio  da
disponibilização de recursos materiais,  técnicos e  humanos e da  capacitação dos
gestores municipais de educação.

Sala das Reuniões, … de … de ...
André Quintão, presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.053/2014
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 2.053/2014, de Cleonice Maria da Silva Braz, da

Associação da Escola Família Agroecológica de Araçuaí, sugere  alteração da meta
financeira da Ação 4357 - Promoção do Esporte Indígena - na proposta de revisão do
Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015 para o exercício de
2015.
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A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 4 a 7/11/2014, em
Belo  Horizonte,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o  aprimoramento  do
Projeto de Lei nº 5.496/2014, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o
exercício de 2015.

Publicada no Diário do Legislativo de 27/11/2014, vem a proposta a esta comissão
para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposta  de  ação  legislativa  em  análise  tem  por  objeto  a  alteração  da  meta

financeira, do produto e da unidade de medida da Ação 4357 - Promoção do Esporte
Indígena - na proposta de revisão do PPAG 2015. A proposta em questão não foi
executada no exercício de 2014 e a proposta de revisão do PPAG para o exercício de
2015 enviada não prevê recursos financeiros para a ação, somente a abertura de
janela orçamentária.

Por meio dos recursos da mencionada Ação 4357 já foram realizadas três edições
dos  jogos  indígenas  no  Estado.  Essas  competições  são  apenas  uma  das
características  da rica cultura desses povos e,  como tal,  é  necessário  que sejam
envidados esforços por parte do poder público para preservar esse importante traço
da cultura indígena.

Desse modo, consideramos que o aporte de recursos para a ação contribuirá para
que essa importante manifestação se firme no calendário esportivo estadual, razão
pela qual opinamos pelo acolhimento da proposta em análise na forma de emendas
ao Projeto de Lei nº 5.496/2014, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015
para o exercício de 2015, e ao Projeto de Lei nº 5.497/2014, 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.

Conclusão
Diante do exposto,  somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

2.053/2014 na forma das emendas aos Projetos de Lei nºs 5.496/2014 e 5.497/2014
anexas.

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2014.
André Quintão, presidente - Maria Tereza Lara, relatora - Duarte Bechir.
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EMENDA Nº … AO PROJETO DE LEI Nº 5.496/2014
Programa: 149 - INCENTIVO AO ESPORTE
Ação: 4357 - PROMOÇÃO DO ESPORTE INDÍGENA
Mudança de produto:
Para: EVENTO REALIZADO
Mudança de unidade de medida:
Para: EVENTO
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
*  -  As  metas  físicas  e  financeiras  por  região  foram  publicadas  no  Diário  do

Legislativo, de 10.12.2014.
Cancelamento Compensatório:
Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Valor (R$): 199.000,00

EMENDA Nº … AO PROJETO DE LEI Nº 5.497/2014
Acréscimo:
UO beneficiada: 1411 - Secretaria de Estado de Turismo e Esportes
Ação: Promoção do Esporte Indígena
Objeto do gasto: Genérico
Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES Valor: R$199.000,00
Dedução:
UO deduzida: 1991 - Reserva de Contingência
Ação: Reserva de Contingência
Categoria Econômica: A CLASSIFICAR Valor: R$199.000,00

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.056/2014
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº  2.056/2014,  de Jaime Luiz Rodrigues Jr.,  do

Conselho Municipal de Desenvolvimento Ambiental - Codema -, sugere alteração da
Ação 4301 - Cofinanciamento do Piso Mineiro de Assistência Social -, da proposta de
revisão do Plano Plurianual  de Ação Governamental  -  PPAG -  2012-2015 para  o
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exercício 2015, para que seus recursos sejam equiparados aos de 2014.
A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 4 a 7/11/2014, em

Belo  Horizonte,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o  aprimoramento  do
Projeto de Lei nº 5.496/2014, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015, para o
exercício de 2015.

Publicada no Diário do Legislativo de 27/11/2014, vem a proposta a esta comissão
para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposta em análise tem a finalidade de alterar a meta financeira da Ação 4301 -

Cofinanciamento do Piso Mineiro de Assistência Social -, nos moldes do previsto para
2014.

Implantado pelo Estado em 2010, por meio da Resolução nº 459/2010, da então
Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento  Social,  o  Piso  Mineiro  de  Assistência
Social,  previsto  na  Ação  4301,  é  instrumento  de  cofinanciamento  de  serviços
socioassistenciais  e  de  benefícios  eventuais,  complementar  aos  financiamentos
federal e municipais. Por meio desse sistema de financiamento, os municípios podem
utilizar os recursos na proteção básica ou na proteção especial de acordo com as
demandas  e necessidades  locais  da  população em  situação de vulnerabilidade e
risco social. A base de cálculo do Piso Mineiro de Assistência Social nos primeiros
quatro anos de sua implementação era de R$1,80 por família cadastrada no perfil
CadÚnico, exceto os 100 municípios que já recebiam cofinanciamento estadual para
a manutenção dos Cras, que recebiam o valor de R$2,20 por família cadastrada.

Para 2014, foram previstos recursos no PPAG, por meio de emenda oriunda de
sugestão popular, para o pagamento do valor de R$2,20 por família para todos os
municípios mineiros.

A Proposta de revisão do PPAG 2012-2015, para o exercício 2015, apresenta um
orçamento  inferior  ao  necessário  para  assegurar  a  universalização  do  piso  e  a
continuidade do financiamento nos parâmetros de 2014, o que justifica a aprovação
da sugestão de restauração da Ação 4301.

Dessa forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma de
emenda ao Projeto de Lei nº 5.497/2014, que estima as receitas e fixa as despesas
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do Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais e do Orçamento de Investimento das
Empresas Controladas pelo Estado para o exercício de 2015.

Conclusão
Diante do exposto,  somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

2.056/2014 na forma da emenda ao Projeto de Lei nº 5.497/2014, anexa.
Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2014.
André Quintão, presidente - Duarte Bechir, relator - Maria Tereza Lara.

EMENDA Nº … AO PROJETO DE LEI Nº 5.497/2014
Programa 011 - Assistência Social e Direitos Humanos
Acréscimo:
UO beneficiada: 4251 Fundo Estadual de Assistência Social
Ação: 4301 - Cofinanciamento do Piso Mineiro de Assistência Social
Objeto do gasto: Genérico
Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES Valor: R$8.122.437,00
Região Beneficiada: Estadual
Dedução:
UO deduzida: 1991 - Reserva de Contingência
Categoria Econômica: A CLASSIFICAR Valor: R$8.122.437,00

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.057/2014
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº  2.057/2014,  de Jaime Luiz Rodrigues Jr.,  do

Conselho  Municipal  de  Desenvolvimento  Ambiental  de  Governador  Valadares  -
Codema -, sugere alteração do Programa 11 - Assistência Social e Direitos Humanos
-, da proposta de revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-
2015 para  o  exercício 2015,  para  restaurar  a  Ação 4318 -  Cofinanciamento  para
Municípios na Execução de Proteção Especial -, com os mesmos atributos de 2014.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 4 a 7/11/2014, em
Belo  Horizonte,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o  aprimoramento  do
Projeto de Lei nº 5.496/2014, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015, para o
exercício de 2015.
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Publicada no Diário do Legislativo de 27/11/2014, vem a proposta a esta comissão
para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposta em análise sugere a restauração da Ação 4318 - Cofinanciamento para

Municípios na Execução de Proteção Especial -, com os mesmos atributos de 2014.
De  acordo  com  as  discussões  realizadas  na  10ª  Conferência  Estadual  de

Assistência, realizada em 2013, o maior desafio para a consolidação do sistema único
de assistência social no Estado é a organização e a oferta dos serviços de proteção
social especial de média e alta complexidades, regionalizados ou não.

Em  Minas  Gerais,  cerca  de  80% dos  municípios  têm  população  de até  20  mil
habitantes.  Os  pequenos  municípios  nem  sempre  apresentam  demandas  que
justifiquem  a  implantação  de  Centro  de  Referência  Especializado  em  Assistência
Social - Creas -, ou de serviços da proteção social de média e alta complexidade, o
que, por si, justificaria a estruturação de serviços regionalizados. De acordo com a
Norma Operacional Básica do Suas, é responsabilidade do Estado coordenar, regular
e  cofinanciar  a  estruturação  de  serviços  regionalizados  na  proteção  especial  de
média e alta complexidades.

Como  resultado  de  um  processo  de  discussão  e  pactuação  na  Comissão
Intergestores Bipartite, o Conselho Estadual de Assistência Social - Ceas - aprovou a
Resolução nº 466/2013 que revoga a Resolução nº 366/2011 e aprova diretrizes para
a organização de serviços regionalizados de proteção social especial de média e alta
complexidade no âmbito do Suas no Estado de Minas Gerais.

Destaca-se entre os critérios estabelecidos na referida Resolução a necessidade de
os  municípios  constituírem  equipes  específicas  para  a  proteção  social  especial,
mesmo  quando  não  houver  neles  Creas  em  funcionamento,  para  que  seja
assegurado o atendimento e o acompanhamento familiar e a articulação com a rede
de proteção, especialmente para os casos atendidos em âmbito regional.

Diante da relevância desse tema, no processo de Revisão do PPAG 2012-2015,
para o exercício 2014, foram incluídas, por sugestão popular,  no Planejamento do
Estado a Ação 4318 - Cofinanciamento de Serviços e Benefícios para Municípios na
Execução da Proteção Especial -, com a finalidade de possibilitar a oferta de ações
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de proteção social a família e indivíduos em situação de risco social e violação de
direitos, inclusive com a contratação de equipes municipais para o acompanhamento
familiar, e a Ação 4640 - Serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade
-, com a finalidade de garantir a oferta do serviço de acolhimento institucional para
mulheres em situação de violência, crianças e adolescentes sob medida de proteção
e em situação de risco, idosos que não dispõem de condições para permanecer com
a  família,  adultos  e  famílias  em  situação  de  rua  e  desabrigo.  Esses  serviços
constituem o objeto das discussões da regionalização da proteção social especial.

As  referidas  ações  complementariam  o  cofinanciamento  da  proteção  especial
previsto na Ação 4236 - Cofinanciamento para Municípios na Execução da Proteção
Especial. No entanto, em 2014, não houve execução dessas ações.

A demanda  por  implantar  serviços  regionalizados  de  proteção  especial  de  alta
complexidade  ainda  não  foi  atendida.  Entendemos,  por  isso,  necessária  a
restauração das Ações 4318 e 4046.

Dessa forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma de
emendas ao Projeto de Lei nº 5.496/2014, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-
2015 para o exercício de 2015.

Conclusão
Diante do exposto,  somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

2.057/2014 na forma das Emendas ao Projeto de Lei nº 5.496/2014 e ao Projeto de
Lei nº 5.497/2014 anexas.

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2014.
André Quintão, presidente e relator - Maria Tereza Lara - Duarte Bechir.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 5.496/2014
Programa: 011 - Assistência Social e Direitos Humanos
Ação: ... - Cofinanciamento de serviços e benefícios para municípios na execução

de proteção especial.
Unidade orçamentária: 4251 - Fundo Estadual de Assistência Social.
Finalidade: possibilitar a oferta de ações de proteção social a família e indivíduos

em situação de risco social e violação de direitos, inclusive com a contratação de
equipes municipais para o acompanhamento familiar.
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Produto: município cofinanciado
Unidade de medida: município
Metas por região (R$1,00)
*  -  As  metas  físicas  e  financeiras  por  região  foram  publicadas  no  Diário  do

Legislativo, de 10.12.2014.
Cancelamento compensatório:
Programa: 999 - reserva de contingência
Ação: 9999 - reserva de contingência
Valor (R$): 900.000,00

EMENDA Nº .../... AO PROJETO DE LEI Nº 5.496/2014
Programa: 011 - Assistência Social e Direitos Humanos
Ação: .... - serviços de proteção de alta complexidade
Unidade orçamentária: 4251 - Fundo Estadual de Assistência Social
Finalidade: garantir a oferta do serviço de acolhimento institucional para mulheres

em situação de violência,  crianças e adolescentes sob medida de proteção e em
situação de risco, idosos que não dispõem de condições para permanecer com a
família, adultos e famílias em situação de rua e desabrigo.

Produto: pessoa atendida/protegida.
Unidade de medida: pessoa.
Metas por região (R$1,00)
*  -  As  metas  físicas  e  financeiras  por  região  foram  publicadas  no  Diário  do

Legislativo, de 10.12.2014.
Cancelamento compensatório:
Programa: 999 - Reserva de contingência
Ação: 9999 - Reserva de contingência
Valor (R$): 700.000,00

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.058/2014
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 2.058/2014, de Eleonora Schettini Martins Cunha,

da  Universidade  Federal  de  Minas  Gerais,  sugere  alteração  da  Ação  4234  -



872
____________________________________________________________________________

Cofinanciamento para Municípios na Execução de Proteção Básica -, da proposta de
revisão do Plano Plurianual  de Ação Governamental  -  PPAG -  2012-2015 para  o
exercício 2015, para retirar da sua finalidade a expressão “da série histórica”.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 4 a 7/11/2014, em
Belo  Horizonte,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o  aprimoramento  do
Projeto de Lei nº 5.496/2014, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o
exercício de 2015.

Publicada no Diário do Legislativo de 27/11/2014, vem a proposta a esta comissão
para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposta em análise propõe alteração da finalidade da Ação 4234, para excluir a

expressão “série  histórica”.  De  acordo com a  proponente,  o  cofinanciamento  dos
serviços socioassistenciais, de proteção básica ou especial, deve ser realizado com
base em critérios do Sistema Único de Assistência Social - Suas - e não de acordo
com a série histórica.

Importa esclarecer que a expressão “série histórica” foi incorporada à finalidade da
Ação 4234, no processo de revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício 2014, para
diferenciá-la  da  Ação  4319,  que  também  previa  recursos  para  a  proteção  social
básica.  Enquanto a  primeira se destinava  a  despesas  de  custeio  dos  serviços,  a
segunda se destinava a financiar despesas de investimento para a estruturação da
rede de assistência social no Estado. Tal separação foi sugerida à época para facilitar
o acompanhamento dos recursos previstos nas respectivas ações.

A proposta de revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício 2015 excluiu a Ação
4319, sem que ela tivesse sido, no entanto, executada em 2014,  de modo que a
demanda por estruturação da rede de assistência social no Estado permanece sem
atendimento.

Considerando  essa  situação,  entendemos  pertinente  alterar  finalidade  da  Ação
4234, conforme sugerido pela proposta em tela, com a exclusão da expressão “série
histórica”.  Entendemos  ainda  pertinente  incluir  na  finalidade  da  referida  ação  a
expressão  “estruturação  da  rede  de  assistência  social”.  Por  conseguinte,  faz-se
necessário alterar a meta financeira da Ação 4234 para acrescer recurso destinado a
essa nova finalidade.
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Dessa forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma de
emendas ao Projeto de Lei nº 5.496/2014, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-
2015 para o exercício de 2015, e ao Projeto de Lei nº 5.497/2014, 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.

Conclusão
Diante do exposto,  somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

2.058/2014 na forma das emendas ao Projeto de Lei nº 5.496/2014 e ao Projeto de
Lei nº 5.497/2014 anexas.

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2014.
André Quintão, presidente - Maria Tereza Lara, relatora - Duarte Bechir.

EMENDA Nº … AO PROJETO DE LEI Nº 5.496/2014
Programa: 011 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Ação:  4234  -  COFINANCIAMENTO  PARA  MUNICÍPIOS  NA  EXECUÇÃO  DE

PROTEÇÃO BÁSICA
Mudança de finalidade:
Para:  COFINANCIAR  OS  SERVIÇOS  DA PROTEÇÃO  SOCIAL  BÁSICA PARA

MUNICÍPIOS e estruturar a rede de proteção social básica (infraestrutura adequada
para  os  serviços  da  política  de  assistência  social,  bem  como  aquisição  de
equipamentos  e  veículos),  PROMOVENDO  AÇÕES  DE  PREVENÇÃO  AO
AGRAVAMENTO DAS SITUAÇÕES DE RISCO SOCIAL E O FORTALECIMENTO DE
VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
*  -  As  metas  físicas  e  financeiras  por  região  foram  publicadas  no  Diário  do

Legislativo, de 10.12.2014.
Cancelamento Compensatório:
Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Valor (R$): 1.000.000,00
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EMENDA Nº … AO PROJETO DE LEI Nº 5.497/2014
Acréscimo:
UO beneficiada: 4251 - Fundo Estadual de Assistência Social
Ação: Cofinanciamento para Municípios na Execução de Proteção Básica
Objeto do gasto: Genérico
Categoria Econômica: DESPESAS DE CAPITAL Valor: R$1.000.000,00
Dedução:
UO deduzida: 1991 - Reserva de Contingência
Ação: Reserva de Contingência
Categoria Econômica: A CLASSIFICAR Valor: R$1.000.000,00

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.062/2014
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº  2.062/2014, de Celso Penna Fernandes Júnior,

da 13ª Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude Cível,  e outros,  sugere  a
restauração  da  Ação 4034 -  Rede  de  Acompanhamento  Social  nas  Escolas -  na
proposta de revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015
para o exercício de 2015.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 4 a 7/11/2014, em
Belo  Horizonte,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o  aprimoramento  do
Projeto de Lei nº 5.496/2014, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o
exercício de 2015.

Publicada no Diário do Legislativo de 27/11/2014, vem a proposta a esta comissão
para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposta de ação legislativa em análise tem por objetivo a restauração da Ação

4034 -  Rede de Acompanhamento  Social  nas Escolas  -  excluída  na  proposta  de
revisão do PPAG para o exercício de 2015, sob a justificativa de que seus objetivos
são atendidos por meio da Ação 1025 - Professor da Família.

Embora as ações sejam semelhantes em termos de resultados a serem atingidos, a
metodologia  de  sua execução,  os  profissionais  responsáveis  e o  público-alvo  são
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diferentes. A Ação 1025 prevê o acompanhamento de alunos do ensino médio, de
modo a evitar a evasão escolar neste nível de ensino e estimular a interação entre os
responsáveis pelos alunos e a comunidade escolar. Já a Ação 4034 tem por objetivo
operacionalizar as ações previstas no art. 2º da Lei nº 16.683, de 2007, que autoriza o
Poder  Executivo  a  desenvolver  ações de acompanhamento social  nas escolas  da
rede estadual de ensino. Essas ações são mais amplas que as previstas no escopo
do Programa Professor da Família, além de serem direcionadas a todos os níveis de
ensino da rede estadual de educação básica.

Tendo em vista que o escopo da Ação 4034 é significativamente mais amplo que o
da  Ação  1025,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de
emenda ao Projeto de Lei nº 5.496/2014, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-
2015 para o exercício de 2015.

Conclusão
Diante do exposto,  somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

2.062/2014 na forma da Emenda ao Projeto de Lei nº 5.496/2014 anexa.
Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2014.
André Quintão, presidente e relator - Maria Tereza Lara - Duarte Bechir.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 5.496/2014
Programa: 015 - Educação para crescer.
Ação: ... - Rede de Acompanhamento Social nas Escolas.
Unidade orçamentária: 1481 - Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento

Social.
Finalidade:  promover  o acompanhamento social  nas escolas  de forma integrada

aos Centros de Referência de Assistência Social - Cras.
Produto: escola assistida.
Unidade de medida: escola.
Metas por região (R$1,00)
*  -  As  metas  físicas  e  financeiras  por  região  foram  publicadas  no  Diário  do

Legislativo, de 10.12.2014.
Cancelamento compensatório:
Programa: 999 - Reserva de contingência.
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Ação: 9999 - Reserva de contingência.
Valor (R$): 100.000,00

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.071/2014
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  2.071/2014,  de  autoria  de  Dhiancesar  Pinto

Lopes  e  outros,  sugere  modificação  do  Programa  162  -  Desenvolvimento  das
Políticas de Direitos Humanos - na proposta de revisão do Plano Plurianual de Ação
Governamental - PPAG - 2012-2015 para o exercício de 2015, de forma a 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.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 4 a 7/11/2014, em
Belo  Horizonte,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o  aprimoramento  do
Projeto de Lei nº 5.496/2014, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o
exercício de 2015.

Publicada no Diário do Legislativo de 27/11/2014, vem a proposta a esta comissão
para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  2.071/2014  é  resultante  da  aglutinação  de

sugestões coletadas durante as audiências públicas de revisão do PPAG 2012-2015
para o exercício de 2015, relativas ao apoio à estruturação dos conselhos de direitos
e  à  capacitação  continuada  dos  conselheiros.  A  proposta  sugere,  mais
especificamente, alterar o nome, a finalidade e as metas física e financeira da Ação
4475 -  Operacionalização dos Conselhos de Direitos Humanos - e manter a Ação
4054 - Capacitação Continuada de Conselheiros -  Escola de Conselhos -, que foi
excluída na proposta de revisão do PPAG enviada pelo Executivo.

Em relação à Ação 4475, as alterações de nome e finalidade objetivam ampliar o
escopo dos conselhos atendidos. Sugere-se ainda aumentar a meta física de seis
para sete conselhos, de forma a contemplar o Conselho Estadual de Cidadania de
Lésbicas,  Gays,  Bissexuais,  Travestis  e  Transexuais  -  CEC  LGBT  -,  que  ainda
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depende do ato da sua criação. Ressalte-se que se encontra em tramitação o Projeto
de  Lei  nº  3.769/2013,  que  cria  o  referido  conselho.  Segundo  a  justificativa  da
proposta, é necessário garantir recursos para implementação e, posteriormente, para
operacionalização desse conselho, que será uma grande conquista para a população
LGBT do Estado.

Por fim, a proposta sugere aumento da meta financeira da Ação 4475, destinando-
se recursos para os conselhos de direitos, em especial para o Conselho Estadual de
Direitos da Criança e do Adolescente - Cedca-MG -, com destinação específica de
recursos  para  o  fortalecimento  da  sua  atuação,  e  para  o  Conselho  Estadual  de
Direitos Humanos - Conedh -, para aquisição de veículo.

Os  conselhos  de  direitos  são  órgãos  colegiados,  permanentes,  paritários  e
deliberativos, com a incumbência de formulação, supervisão e avaliação das políticas
públicas.  São  criados  por  lei  e  possuem  atribuições  de  formular  ou  de  propor,
supervisionar,  avaliar,  fiscalizar  e  controlar  as  políticas  públicas  em  seu  âmbito
temático. É por meio deles, de seus representantes, que a comunidade participa da
gestão pública.

Segundo justificativa da proposta, a destinação de recursos específicos ao Cedca-
MG é fundamental  para a realização de eventos regionais no Estado, de modo a
assegurar ampla participação da sociedade na avaliação e formulação de políticas de
proteção e promoção dos direitos da criança e do adolescente, e para o custeio do
deslocamento dos conselheiros  para atividades que envolvem a representação do
conselho. Além disso, para o ano de 2015, estão previstas conferências dos direitos
da criança e do adolescente no Estado.

Em relação ao Conedh, entendemos que a destinação de recursos para a aquisição
de veículo propiciará melhores condições para o efetivo desenvolvimento de suas
atribuições e contribuirá, em contrapartida, para a realização de atividades de apoio
aos conselhos municipais.  O Conedh tem por finalidade promover investigações e
estudos  para  a  eficácia  das  normas  vigentes  de  defesa  dos  direitos  humanos,
consagrados na Constituição da República, na Declaração Americana dos Direitos e
Deveres  Fundamentais  do  Homem  e  na  Declaração  Universal  dos  Direitos  do
Homem.
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Diante  da  importância  dos  conselhos  de  direitos,  é  fundamental  também  a
qualificação permanente dos conselheiros, o que justifica a proposta de manutenção
da Ação 4054 - Capacitação Continuada de Conselheiros - Escola de Conselhos -,
cuja finalidade é capacitar  continuamente os conselheiros, por meio da Escola de
Conselhos.

Vale ressaltar que essa ação foi excluída na proposta de revisão do PPAG 2012-
2015 para o exercício de 2015, com a justificativa apresentada pelo Poder Executivo
de que ela será executada na Ação 4203 - Educação em Direitos Humanos -, prevista
no Programa Estruturador 011. Cabe esclarecer que a capacitação continuada dos
conselheiros, por meio da Escola de Conselhos, será atendida na Proposta de Ação
Legislativa nº 2.061/2014, que altera nome, finalidade e produto da Ação 4203.

Dessa forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma de
emendas ao Projeto de Lei nº 5.496/2014, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-
2015 para o exercício de 2015, e ao Projeto de Lei nº 5.497/2014, 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, e de requerimentos com pedidos de providências à Secretaria de Estado de
Trabalho  e  Desenvolvimento  Social  -  Sedese  -,  solicitando  a  destinação  desses
recursos para a realização das conferências da criança e do adolescente em 2015, a
compra de veículo para o Conedh e a implantação do CEC LGBT.

Conclusão
Diante do exposto,  somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

2.071/2014 na forma das emendas aos Projetos de Lei nºs 5.496 e 5.497/2014 e dos
requerimentos anexos.

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2014.
Maria Tereza Lara, presidente e relatora - Fred Costa - Fabiano Tolentino.

EMENDA Nº … AO PROJETO DE LEI Nº 5.496/2014
Programa: 162 - DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE DIREITOS HUMANOS

-
Ação:  4475  -  OPERACIONALIZAÇÃO  DOS  CONSELHOS  DE  DIREITOS

HUMANOS
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Mudança de nome:
Para: OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONSELHOS DE DIREITOS
Mudança de finalidade:
Para:  GARANTIR  A MANUTENÇÃO  E  O  FINANCIAMENTO  DAS  ATIVIDADES

DOS CONSELHOS relacionados  à  política  de  direitos  humanos,  COM VISTAS A
FORTALECER  SUA  ATUAÇÃO  E  POSSIBILITAR  O  APOIO  AOS  CONSELHOS
MUNICIPAIS DE DIREITOS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
*  -  As  metas  físicas  e  financeiras  por  região  foram  publicadas  no  Diário  do

Legislativo, de 10.12.2014.
Cancelamento Compensatório:
Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Valor (R$): 792.000,00

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 5.497/2014
Acréscimo:
UO beneficiada: 1481 - Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social
Ação: Operacionalização dos Conselhos de Direitos Humanos
Objeto do gasto: Genérico
Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES Valor: R$792.000,00
Dedução:
UO deduzida: 1991 - Reserva de Contingência
Ação: Reserva de Contingência
Categoria Econômica: A CLASSIFICAR Valor: R$792.000,00

REQUERIMENTO Nº .../...
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

2.071/2014, de autoria de Dhiancesar Pinto Lopes e outros, requer a V. Exa.,  nos
termos  regimentais,  seja  enviado  à  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e  de
Desenvolvimento Social - Sedese -, pedido de providências a fim de que se garanta a
realização das conferências da criança e do adolescente no Estado, tendo em vista a
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ampliação de recursos sugerida para a Ação 4475, destinada à operacionalização dos
conselhos de direitos.

Sala das Reuniões, … de … de …
André Quintão, presidente.

REQUERIMENTO Nº .../...
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

2.071/2014, de autoria de Dhiancesar Pinto Lopes e outros, requer a V. Exa.,  nos
termos  regimentais,  seja  enviado  à  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e  de
Desenvolvimento  Social  -  Sedese  -,  pedido  de  providências  a  fim  de  que  seja
adquirido veículo para o Conselho Estadual de Defesa de Direitos Humanos - Conedh
- tendo em vista a ampliação de recursos sugerida para a Ação 4475, destinada à
operacionalização dos conselhos de direitos.

Sala das Reuniões, … de … de …
André Quintão, presidente.

REQUERIMENTO Nº .../...
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

2.071/2014, de autoria de Dhiancesar Pinto Lopes e outros, requer a V. Exa.,  nos
termos  regimentais,  seja  enviado  à  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e  de
Desenvolvimento Social - Sedese -, pedido de providências para a implantação do
Conselho  Estadual  de  Cidadania  de  Lésbicas,  Gays,  Bissexuais,  Travestis  e
Transexuais - CEC LGBT -, tendo em vista a ampliação de recursos sugerida para a
Ação 4475, destinada à operacionalização dos conselhos de direitos.

Sala das Reuniões, … de … de …
André Quintão, presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.072/2014
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 2.072/2014, de autoria de Thiago Alves da Silva
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Costa, do Centro de Luta pela Livre Orientação Sexual - Cellos -, sugere alteração de
um dos objetivos estratégicos do Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado - PMDI
-, relacionado ao Programa 162 - Desenvolvimento das Políticas de Direitos Humanos
- da proposta de revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-
2015 para o exercício de 2015.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 4 a 7/11/2014, em
Belo  Horizonte,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o  aprimoramento  do
Projeto de Lei nº 5.496/2014, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o
exercício de 2015.

Publicada no Diário do Legislativo de 27/11/2014, vem a proposta a esta comissão
para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposta em análise pretende alterar  um dos objetivos estratégicos do PMDI,

relacionado ao Programa 162 - Desenvolvimento das Políticas de Direitos Humanos.
O PMDI estabelece as grandes diretrizes para a atuação do setor público em Minas
Gerais, no período 2011-2030. Nesse plano, o Estado atua em conjunto com outras
esferas da sociedade, em consonância com o conceito de estado aberto e em rede.
Esse conceito tem como pilar a gestão para a cidadania, que preconiza a participação
da  sociedade  civil  organizada  na  priorização  e  no  acompanhamento  da
implementação da estratégia governamental.

Atualmente, estão estabelecidas 11 redes de desenvolvimento integrado, criadas
com o objetivo  de  proporcionar  um comportamento  cooperativo  e  integrado entre
agentes  e  instituições  em  torno  de  grandes  escolhas:  Rede  de  Educação  e
Desenvolvimento  Humano;  Rede  de  Atenção  em  Saúde;  Rede  de  Defesa  e
Segurança; Rede de Desenvolvimento Social e Proteção; Rede de Desenvolvimento
Econômico  Sustentável;  Rede  de  Ciência  Tecnologia  e  Inovação;  Rede  de
Desenvolvimento  Rural;  Rede de  Identidade Mineira;  Rede de Cidades;  Rede de
Infraestrutura;  e  Rede  de  Governo  Integrado,  Eficiente  e  Eficaz.  Essas  redes
focalizam metas-síntese e as desdobram em objetivos, estratégias e indicadores com
metas de desempenho para produzir e medir as transformações desejadas em cada
uma delas.
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Os  objetivos  do  PMDI  relacionados  ao  Programa 162  são  ampliar  e  efetivar  o
sistema de garantias de direitos da criança e do adolescente; promover os direitos
humanos dos grupos historicamente discriminados; e romper o ciclo da pobreza e
reduzir a desigualdade social.

De acordo com a proposta, é importante ressaltar nesses objetivos que o Estado
deve,  além  de  promover  os  direitos  humanos  dos  grupos  historicamente
discriminados,  garantir  efetivamente  esses  direitos.  Assim,  a  redação  de  um  dos
objetivos  estratégicos  passaria  de  “promover  os  direitos  humanos  dos  grupos
historicamente  discriminados”  para  “garantir  e  promover  os  direitos  humanos  dos
grupos historicamente discriminados”.

Cabe esclarecer que propor alterações no PMDI não diz respeito ao processo de
revisão  do  PPAG.  Usualmente,  o  PMDI  é  atualizado  de  quatro  em  quatro  anos,
quando  um  novo  governo  assume.  Assim,  em  2015,  o  PMDI  estará  aberto  para
atualização, momento propício para a apresentação da proposta em tela.

Além disso, o objetivo específico do Programa 162, que é “promover, garantir  e
restaurar  direitos  humanos  por  meio  de  desenvolvimento,  coordenação,
monitoramento  e  avaliação  de  políticas  públicas  com  especial  atenção  a  grupos
populacionais historicamente vulnerabilizados”, já atende a proposta em análise, uma
vez que se utiliza o termo “garantir” em sua redação.

Dessa forma, sugerimos o não acolhimento da proposta em tela.
Conclusão

Diante do exposto, somos pelo não acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº
2.072/2014.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2014.
André Quintão, presidente e relator - Maria Tereza Lara - Fabiano Tolentino.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.077/2014
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 2.077/2014, de autoria de Bruno Martins Soares,

do  Instituto  Jurídico  para  a  Efetivação  da  Cidadania  -  Ijuci  -,  e  outros,  sugere
alteração dos atributos da Ação 4200 - Núcleo de Atendimento às Vítimas de Crimes
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Violentos  -  NAVCV  -  na  proposta  de  revisão  do  Plano  Plurianual  de  Ação
Governamental - PPAG - 2012-2015 para o exercício de 2015.

A  proposta  é  resultante  da  aglutinação  de  sugestões  apresentadas  por  meio
eletrônico no Portal da Assembleia Legislativa e em audiências públicas realizadas no
período de 4 a 7/11/2014, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher sugestões
para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 5.496/2014, que dispõe sobre a revisão do
PPAG 2012-2015 para o exercício de 2015.

Publicada no Diário do Legislativo de 27/11/2014, vem a proposta a esta comissão
para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposta em tela é resultante da aglutinação de uma sugestão apresentada por

meio eletrônico no Portal da Assembleia e uma em audiência pública  de revisão do
PPAG 2012-2015 para  o  exercício  de  2015,  relativas  ao  apoio  à  estruturação do
Núcleo de Atendimento às Vítimas de Crimes Violentos - NAVCV. Cumpre esclarecer
que as sugestões são idênticas.

O NAVCV integra o Sistema de Proteção aos Direitos Humanos da Secretaria de
Trabalho  e  Desenvolvimento  Social  do  Estado  -  Sedese  -  e  possui  unidades  de
atendimento em Belo Horizonte, Ribeirão das Neves, Governador Valadares e Montes
Claros.  Garante  gratuitamente  orientação  jurídica  e  atendimento  psicossocial  a
vítimas  e  familiares  de  vítimas  de  homicídio  (tentado  ou  consumado),  latrocínio,
estupro,  estupro  de  vulnerável  e  outros  crimes  sexuais  contra  crianças  e
adolescentes,  tráfico  de  pessoas  e  violência  estatal/institucional.  A  atuação
interdisciplinar  busca  a  reestruturação  psíquica  e  social  da  vítima,  tendo  como
conceitos norteadores a autonomia e a cidadania.

A proposta  sugere,  mais  especificamente,  alterar  os  atributos  da  Ação  4200  -
Núcleo de Atendimento às Vítimas de Crimes Violentos - NAVCV -, com mudança de
finalidade, produto, unidade de atendimento e regionalização, além de aumentar as
metas física e financeira.

De acordo com a justificativa da proposta, a alteração da finalidade é importante
para  adequá-la  à  finalidade  do  NAVCV,  que  não  se  restringe  à  prestação  de
atendimento psicossocial.  Sugere-se que a finalidade da ação seja alterada para:
“garantir  orientação  jurídica  e  atendimento  psicossocial  a  vítimas  e  familiares  de
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vítimas  de  homicídio  (tentado  ou  consumado),  latrocínio,  estupro,  estupro  de
vulnerável e outros crimes sexuais contra crianças e adolescentes, tráfico de pessoas
e violência estatal/institucional,  de forma a possibilitar  a reestruturação psíquica e
social da vítima, tendo como conceitos norteadores a autonomia e a cidadania”.

A proposta sugere,  ainda,  alteração do produto de “atendimento realizado”  para
“pessoa atendida”, alteração da unidade de medida de “atendimento” para “pessoa” e
alteração  da  regionalização  de  Estadual  para:  Central,  Norte,  Jequitinhonha,  Rio
Doce, Mata e Triângulo. Além de sugerir aumento das metas física e financeira para
possibilitar a criação de mais três núcleos nas regiões do Estado e a ampliação da
equipe atual de trabalho.

De  acordo  com  a  justificativa  da  proposta,  a  destinação  de  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.  O  aumento  de  recursos  é  necessário  ainda  pela
necessidade urgente de ampliação das equipes das atuais regionais dos NAVCVs,
que se encontram sobrecarregadas de atividades, bem como pela necessidade de
capacitação contínua dos seus  agentes.  A alteração da unidade de medida e  do
produto possibilitaria maior visibilidade à capacidade de atendimento do programa em
cada uma das regiões do Estado.

Em  razão  da  importância  das  atividades  desses  núcleos,  entendemos  que  é
fundamental  o  acolhimento  da  proposta  para  o  fortalecimento  do  atendimento  às
vítimas de crimes violentos, com mudança da finalidade da Ação 4200 e envio de
pedido de providências à Sedese solicitando realização de estudo de viabilidade da
expansão  do  NAVCV  para  as  regiões  do  Triângulo,  da  Mata  e  do
Jequitinhonha/Mucuri,  com  vistas  a  regionalizar  as  metas  da  Ação  4200,
incorporando-se essas regiões na proposta do PPAG para 2016-2019.

Dessa forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma de
emenda ao Projeto de Lei nº 5.496/2014, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-
2015 para o exercício de 2015, e de requerimento com pedido de providências à
Sedese.

Conclusão
Diante do exposto,  somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº
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2.077/2014 na forma da emenda ao Projeto de Lei nº 5.496/2014 e do requerimento
anexos.

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2014.
Maria Tereza Lara, presidente e relatora - Fred Costa - Fabiano Tolentino.

EMENDA Nº … AO PROJETO DE LEI Nº 5.496/2014
Programa: 011 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS -
Ação: 4200 - NÚCLEO DE ATENDIMENTO ÀS VÍTIMAS DE CRIMES VIOLENTOS

- NAVCV
Mudança de finalidade:
Para:  PRESTAR  orientação  jurídica  e  ATENDIMENTO  INTERDISCIPLINAR

PSICOSSOCIAL GRATUITO ÀS VÍTIMAS E FAMILIARES DE CRIMES VIOLENTOS,
de  forma  a  possibilitar  a  reestruturação  psíquica  e  social  da  vítima,  tendo  como
conceitos norteadores a autonomia e a cidadania.

REQUERIMENTO Nº .../...
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

2.077/2014,  de  Bruno  Martins  Soares,  do  Instituto  Jurídico  para  a  Efetivação  da
Cidadania - Ijuci -, e outros, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja enviado à
Secretaria de Estado de Trabalho e de Desenvolvimento Social - Sedese -, pedido de
providências  com  vistas  à  realização  de  estudo  de  viabilidade  de  expansão  do
NAVCV para as regiões do Triângulo, da Mata e do Jequitinhonha/Mucuri, a fim de
regionalizar as metas da Ação 4200 - Núcleo de Atendimento às Vítimas de Crimes
Violentos - NAVCV -, incorporando-se essas regiões na proposta do PPAG para 2016-
2019.

Sala das Reuniões, … de … de …
André Quintão, presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.079/2014
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 2.079/2014, de Elenir de Fátima Braga, sugere
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alteração do Programa 266 - Gestão da Política da Criança e do Adolescente -, da
proposta de revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - 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.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 4 a 7/11/2014, em
Belo  Horizonte,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o  aprimoramento  do
Projeto de Lei nº 5.496/2014, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015, para o
exercício de 2015.

Publicada no Diário do Legislativo de 27/11/2014, vem a proposta a esta comissão
para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposta  em  análise,  apresentada  em  audiências  públicas  realizadas  de  4  a

7/11/2014, em Belo Horizonte, propõe assegurar recursos financeiros para o Plano
Decenal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Estado de Minas Gerais.

O plano decenal é um desdobramento da VIII Conferência Nacional dos Direitos da
Criança e do Adolescente e prevê as diretrizes da Política Nacional dos Direitos da
Criança e  do  Adolescente  para  os  próximos  dez anos  (2011-2020).  Sua principal
finalidade é articular as várias políticas setoriais voltadas ao público infanto-juvenil,
além de orientar a implementação de políticas que efetivamente garantam os direitos
de crianças e adolescentes.

Em  dezembro  de  2013,  o  Conselho  Nacional  dos  Direitos  da  Criança  e  do
Adolescente - Conanda - aprovou a Resolução nº 161, que estabelece os parâmetros
para discussão, formulação e deliberação dos planos decenais dos direitos humanos
da  criança  e  do  adolescente  em  âmbito  estadual,  distrital  e  municipal,  em
conformidade com os princípios e diretrizes da Política Nacional de Direitos Humanos
de  Crianças  e  Adolescentes  e  com  os  eixos  e  objetivos  estratégicos  do  Plano
Nacional Decenal dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes.

Já em 2014, por meio do Edital nº 12/2014, o Conanda abre chamamento público
para projetos com fim de implementar o Plano Decenal dos Direitos da Criança e do
Adolescente nos estados.

O Instituto de Direitos Humanos - IDH -, em articulação com o Conselho Estadual
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dos Direitos da Criança e do Adolescente de Minas Gerais - Cedca-MG -, teve seu
projeto aprovado para a realização de diagnóstico da rede de proteção à criança e ao
adolescente no Estado e para a capacitação dessa rede, tendo em vista a efetivação
dos direitos da criança e do adolescente, tal como previstos no plano nacional. Para
tanto, serão repassados ao IDH, por meio de convênio com o Conanda, recursos na
ordem de R$392.000,00, acrescidos de R$8.000,00 como contrapartida da entidade.

De acordo com a solicitante,  a complexidade e a importância das ações previstas
no referido convênio não serão executados de forma satisfatória com os recursos a
elas destinados pelo convênio federal, o que justificaria a proposta de sua ampliação
por meio de emenda ao orçamento do Estado.

A realização do diagnóstico e o fortalecimento da rede de proteção à criança e ao
adolescente  no  Estado são de fundamental  importância  para  a  consolidação  dos
direitos da criança e do adolescente. Entendemos, por isso, ser necessário acolher a
proposta em tela.

Dessa forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma de
emenda ao Projeto de Lei nº 5.497/2014, 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.

Conclusão
Diante do exposto,  somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

2.079/2014 na forma da emenda ao Projeto de Lei nº 5.497/2014 anexa.
Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2014.
André Quintão, presidente - Duarte Bechir, relator - Maria Tereza Lara.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 5.497/2014
Programa 266 - Gestão da Política da Criança e do Adolescente
Acréscimo:
UO beneficiada: 4091 - Fundo para a Infância e Adolescência
Ação: 4696 - Apoio aos Municípios e Entidades nos Serviços de Atendimento aos

Direitos da Criança e do Adolescente
Objeto do gasto: Genérico
Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES Valor: R$250.000,00
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Região Beneficiada: Estadual
Dedução:
UO deduzida: 1991 - Reserva de Contingência
Categoria Econômica: A CLASSIFICAR Valor: R$250.000,00

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.092/2014
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 2.092/2014, de autoria de Paulo Henrique de

Matos Almeida, sugere alteração do Programa 217 - Segurança de Alimentos - na
proposta de revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015
para o exercício de 2015, com vistas à restauração da Ação 4353 - Apoio à Cadeia
Produtiva dos Queijos Artesanais - com manutenção dos recursos e metas financeiras
e físicas dessa ação.

A proposta foi apresentada por meio eletrônico no Portal da Assembleia Legislativa
ou em audiência pública realizada no período de 4/11 a 7/11/2014, em Belo Horizonte,
com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei  nº
5.496/2014, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015, para o exercício de
2015.

Publicada no Diário do Legislativo de 27/11/2014, vem a proposta a esta comissão
para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Ação 4353 - Apoio à Cadeia Produtiva dos Queijos Artesanais - foi criada a partir

de emenda de iniciativa popular apresentada ao Projeto de Lei nº 3.472/2012, que
dispõe sobre o PPAG 2012-2015, aprovado por esta Casa em dezembro de 2012,
como forma de apoiar a aplicação da Lei nº 20.549, de 2012, que se estabelece como
nova base legal para a produção de queijos artesanais de Minas Gerais.

A Lei nº 20.549, de 2012, dispõe sobre a produção e a comercialização dos queijos
artesanais  de Minas Gerais,  contemplando toda a cadeia produtiva e contribuindo
para criar condições favoráveis para a regularização sanitária e fiscal  do produtor,
além de facilitar seu acesso às políticas públicas voltadas ao meio rural.

Após a aprovação da lei,  ainda em 2012, foi  aprovada emenda ao PPAG 2012-
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2015, incluindo a Ação 4353 - Apoio à Cadeia Produtiva dos Queijos Artesanais de
Minas -, a qual contava com previsão de recursos de R$900.000,00 para 2013. Em
2014,  foram  previstos  mil  produtores  cadastrados  com  meta  financeira  de
R$200.000,00.  Essa ação tem como finalidade dar  efetividade à lei,  com políticas
públicas voltadas à regularização sanitária da produção.

Pela terceira vez a sociedade civil solicita a sua inclusão no planejamento público. A
exclusão de ações oriundas de emendas populares ao projeto de lei do PPAG ocorreu
com frequência na revisão do plano para o exercício de 2014, enviada a esta Casa
pelo Executivo. Essa postura fere a participação popular incentivada pela ALMG e
distorce a lógica do planejamento público. Isso porque o PPAG é aprovado para o
prazo de quatro anos e as ações, mesmo que inseridas por emendas populares na
ALMG, trazem previsão para todo o período. A exclusão de ações fere também o
princípio  da  economia  processual,  pois  a  necessidade  de  restaurá-las  exige
retrabalho  de  todos  os  órgãos  envolvidos  e  das  entidades  da  sociedade  civil
participantes para recriar o que já está pronto e funcionando.

A proposta pede a restauração da Ação 4353 com a manutenção dos recursos e
metas financeiras e físicas do exercício de 2014.

Por  se  tratar  de  cadeia  produtiva  que  envolve  milhares  de  famílias  em  todo o
Estado, muitas das quais se encontram em estado de insegurança produtiva, torna-se
crucial o fomento e o incentivo à regularização individualizada desses produtores e
suas propriedades. Pertencendo,  em sua maioria,  a classes de micro e pequenos
proprietários, eles não têm condições de arcar com os altos custos de manutenção
das estruturas coletivas ou coletivizadas. É fundamental a restauração dessa ação - e
a  sua  real  execução  -  para  consolidar  e  fomentar  a  formalização  e  a  inclusão
financeira  de  aproximadamente  800  famílias  somente  na  região  da  Serra  da
Canastra, ou de milhares de famílias, se se consideram todas as regiões do Estado.

Além  disso,  a  cadeia  produtiva  do  queijo  minas  artesanal  representa  um papel
considerável na economia do Estado.

Dessa forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma de
emendas ao Projeto de Lei nº 5.496/2014, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-
2015 para o exercício de 2015.
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Conclusão
Diante do exposto,  somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

2.092/2014 na forma da emenda ao Projeto de Lei nº 5.496/2014.
Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2014.
André Quintão, presidente e relator - Maria Tereza Lara - Duarte Bechir.

EMENDA Nº … AO PROJETO DE LEI Nº 5.496/2014
Programa: 217 - Segurança de alimentos.
Ação: ... - Apoio à cadeia produtiva dos queijos artesanais de Minas.
Unidade orçamentária: 2371 - Instituto Mineiro de Agropecuária.
Finalidade:  apoio  às  ações  de  regularização  da  cadeia  produtiva  dos  queijos

artesanais  de  Minas,  em  especial  no  ressarcimento  pelo  abate  de  matrizes
soropositivas,  no  cadastramento  de  queijarias,  na  instalação  de  entrepostos  de
maturação e na formação de consórcios intermunicipais de inspeção sanitária.

Produto: produtor cadastrado
Unidade de medida: produtor
Metas por região (R$1,00)
*  -  As  metas  físicas  e  financeiras  por  região  foram  publicadas  no  Diário  do

Legislativo, de 10.12.2014.
Cancelamento compensatório:
Programa: 999 - Reserva de contingência
Ação: 9999 - Reserva de contingência
Valor (R$): 200.000,00
Justificação: Por se tratar de cadeia produtiva que envolve milhares de famílias em

todo o Estado, muitas das quais se encontram em estado de insegurança produtiva,
torna-se  crucial  o  fomento  e  o  incentivo  à  regularização  individualizada  desses
produtores e suas propriedades. Pertencendo, em sua maioria, a classes de micro e
pequenos proprietários,  eles  não têm condições de  arcar  com os altos  custos  de
manutenção das estruturas coletivas ou coletivizadas. É fundamental a restauração
dessa ação e a sua real execução para consolidar e fomentar a formalização e a
inclusão financeira de aproximadamente 800 famílias, somente na região da Serra da
Canastra, ou de milhares de famílias, se consideradas todas as regiões do Estado.



891
____________________________________________________________________________

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.099/2014
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 2.099/2014, de Diego Rossi, do Sind-UTE - MG,

sugere a exclusão das Ações 4590 - Simave: Ensino Fundamental - e 4591 - Simave:
Ensino Médio - na proposta de revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental -
PPAG - 2012-2015 para o exercício de 2015.

A proposta foi apresentada por meio eletrônico no Portal da Assembleia Legislativa
como sugestão para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 5.496/2014, que dispõe
sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de 2015.

Publicada no Diário do Legislativo de 22/11/2014, vem a proposta a esta comissão
para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposta de ação legislativa em análise tem por objetivo a exclusão das Ações

4590 - Simave: Ensino Fundamental - e 4591 - Simave: Ensino Médio, que financiam
os  três  instrumentos  do  Sistema  Mineiro  de  Avaliação  da  Educação  Pública:  o
Programa de Avaliação da Aprendizagem Escolar - Paae -, o Programa de Avaliação
da Alfabetização - Proalfa - e o Programa de Avaliação da Rede Pública de Educação
Básica - Proeb.

Ao sugerir a exclusão das duas ações, o proponente argumenta que a existência do
sistema de avaliação federal da educação básica torna desnecessária a manutenção
de um sistema estadual de avaliação do ensino.

De fato, o governo federal mantém instrumentos de avaliação da educação básica
direcionados  a  público-alvo  semelhante  ao  do  sistema estadual  de  avaliação.  No
entanto, isso não diminui a importância do Simave como instrumento de diagnóstico
do  ensino  da  rede  pública  estadual.  Apesar  dos  dois  sistemas  de  avaliação  se
complementarem, eles apresentam diversas diferenças.

Nos anos iniciais  do  ensino fundamental,  o  governo federal  dispõe da Provinha
Brasil, direcionada a alunos do 2º ano do ensino fundamental e que objetiva investigar
o  desenvolvimento  das  habilidades  relativas  à  alfabetização  e  ao  letramento  em
Língua Portuguesa e também das habilidades em Matemática. Em complemento a
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este instrumento, o Simave dispõe do Proalfa, que verifica os níveis de alfabetização
alcançados pelos alunos da rede pública matriculados do 2º ao 4º ano do ensino
fundamental - no 3º ano o exame é censitário.

Ainda no ensino fundamental, dois mecanismos censitários avaliam a proficiência
dos alunos dos 5º e 9º anos desse nível de ensino: a Prova Brasil - federal - e o
Proeb - estadual. A primeira avalia as habilidades em língua portuguesa, matemática
e ciências (esta somente do 9º  ano),  enquanto o Proeb avalia as habilidades em
língua  portuguesa  e  matemática.  Enquanto  a  avaliação  federal  é  realizada
bienalmente, a estadual é aplicada anualmente.

Já em relação ao ensino médio, há divergências significativas entre os modelos de
avaliação federal e estadual. No plano federal, esse nível de ensino é avaliado por
meio  do  Saeb/Aneb,  de  natureza  amostral  e  que  a  cada  dois  anos  avalia  as
habilidades dos alunos do 3º ano nas mesmas áreas da Prova Brasil. Já no Estado,
os alunos do 3º ano do ensino médio são avaliados por meio do Proeb, nos mesmos
moldes do exame aplicado ao ensino fundamental.

Desse modo, não é correto afirmar que os mecanismos de avaliação federal da
educação básica substituem completamente os mecanismos estaduais. Na verdade,
a avaliação federal e a avaliação estadual se complementam e produzem subsídios
importantes para o planejamento das políticas educacionais. Assim, opinamos pelo
não acolhimento da proposta em análise.

Conclusão
Diante do exposto, somos pelo não acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

2.099/2014.
Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2014.
André Quintão, presidente e relator - Maria Tereza Lara - Duarte Bechir.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.104/2014
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 2.104/2014, de Diego Rossi, do Sind-UTE - MG,

sugere alteração da Ação 4174 - Poupança Jovem - na proposta de revisão do Plano
Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015 para o exercício de 2015.
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A proposta foi apresentada por meio eletrônico no Portal da Assembleia Legislativa,
como sugestão para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 5.496/2014, que dispõe
sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de 2015.

Publicada no Diário do Legislativo de 27/11/2014, vem a proposta a esta comissão
para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposta  de  ação  legislativa  em  análise  sugere  a  alteração  da  Ação  4174  -

Poupança Jovem  -  de  modo  a  universalizar,  em três  anos,  o  programa.  O autor
sugere o aumento gradativo das metas da ação, de modo que em 2018 todos os
municípios do Estado façam jus ao recebimento de recursos do programa. O aumento
das metas da Ação 4174 e a consequente universalização do programa seriam feitos
em parceria com o governo federal, por meio de recursos do Programa Nacional de
Inclusão de Jovens - Projovem.

A  própria  concepção  do  Poupança  Jovem  inviabiliza  sua  universalização.  O
programa é destinado a jovens do ensino médio estadual residentes em municípios
com altos índices de evasão escolar, violência e baixo IDH. E a sugestão de que a
ampliação do Poupança Jovem se realizasse por meio do Projovem também não é
viável, pois os dois programas são completamente distintos em termos de execução e
público-alvo.

O Poupança Jovem é direcionado a jovens matriculados no 1º ano do ensino médio
regular da rede estadual e que tenham até 18 anos de idade quando da assinatura do
termo de adesão. Se cumprirem todas as exigências do programa, os participantes
fazem jus à R$3.000,00 ao concluírem o ensino médio.

Já o Projovem é direcionado a indivíduos entre 18 e 29 anos, alfabetizados e que
não tenham concluído o ensino fundamental. Assim como no programa estadual, é
previsto pagamento de bolsas aos participantes.

Embora o programa federal preveja o repasse de recursos a estados e municípios,
estes  podem  ser  aplicados  somente  em  ações  destinadas  ao  público-alvo  do
Projovem.  Então,  mesmo  que  o  Estado  de  Minas  Gerais  receba  recursos  do
Projovem, estes não poderiam ser utilizados para ampliar/universalizar o Poupança
Jovem.
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Não há, portanto, como acolher a proposta de ação legislativa em análise.
Conclusão

Diante do exposto, somos pelo não acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº
2.104/2014.

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2014.
André Quintão, presidente e relator - Maria Tereza Lara - Duarte Bechir.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.105/2014
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 2.105/2014, de Diego Rossi, do Sind-UTE-MG,

sugere alteração da finalidade da Ação 2121 - Alimentação Escolar -, da proposta de
revisão do Plano Plurianual  de Ação Governamental  -  PPAG  -  2012-2015 para o
exercício 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  contribuir  para  a  formação  de  bons  hábitos
alimentares.

A proposta foi apresentada por meio eletrônico no Portal da Assembleia Legislativa,
como sugestão para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 5.496/2014, que dispõe
sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de 2015.

Publicada no Diário do Legislativo de 27/11/2014, vem a proposta a esta comissão
para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O  proponente  sugere  que  o  Estado  ofereça  aos  profissionais  de  educação

alimentação  escolar,  como  contrapartida  ao  Programa  Nacional  de  Alimentação
Escolar - Pnae -, que constitui a principal fonte de recursos para prover a alimentação
escolar dos alunos da rede pública. No entanto, o programa não exige contrapartida
financeira  determinada  para  efetuar  os  repasses.  A contrapartida  oferecida  pelo
Estado  é  a  complementação  da  alimentação  no  âmbito  do  Programa  Escola  de
Tempo Integral,  realizado com recursos da Quota Estadual do Salário Educação -
Qese -, e o assessoramento técnico às escolas para a gestão do programa.
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Ademais,  despesas  com  alimentação  de  professores  não  poderiam  ser
consideradas nem como contrapartida, diante da vedação contida na Lei nº 11.947,
de 16/6/2009. Essa conduta configuraria desvio de finalidade do programa, que só
permite  que  os  recursos  sejam  utilizados  na  alimentação  dos  alunos.  Assim,  os
profissionais de educação só poderiam ser beneficiados com a oferta de alimentação
pelo Estado se fosse criado um repasse específico para as escolas para a realização
de despesas dessa natureza.

Em  2013  foi  aprovado  nesta  Casa  o  Requerimento  nº  5.713,  com  pedido  de
informações à Secretaria de Estado de Educação sobre a estimativa das despesas
necessárias para garantir a alimentação de professores e servidores administrativos
nas escolas da rede estadual, mas o órgão não se pronunciou a respeito.

A revisão do PPAG para 2015 é uma nova oportunidade de reiterar a discussão
desse  tema,  que  tem  grande  relevância  para  a  valorização  dos  profissionais  de
educação,  o  que  se  reflete  diretamente  na  qualidade  do  processo  educativo  nas
escolas.

Dessa forma, opinamos pelo acolhimento da proposta em análise na forma de um
requerimento para que seja enviado ofício à Secretaria de Educação com pedido de
providências  para  complementação  de  recursos  destinados  a  despesas  de
alimentação especificamente para profissionais de educação básica.

Conclusão
Diante do exposto,  somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

2.105/2014 na forma do requerimento anexo.
Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2014.
André Quintão, presidente e relator - Maria Tereza Lara - Duarte Bechir.

REQUERIMENTO Nº …/...
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

2.105/2014,  de  Diego  Rossi,  do  Sind-UTE-MG,  requer  a  V.  Exa.,  nos  termos
regimentais,  seja  encaminhado  à  Secretaria  de  Estado  de  Educação  pedido  de
providências com vistas à complementação de recursos para as escolas realizarem
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despesas de alimentação especificamente para profissionais de educação básica.
Sala das Reuniões, … de ... de …
André Quintão, presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.118/2014
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 2.118/2014, de autoria de Leandro Rico Moyamo,

da Associação Mineira de Municípios - AMM -, sugere alteração do Programa 217 -
Segurança  de  Alimentos  -  na  proposta  de  revisão  do  Plano  Plurianual  de  Ação
Governamental  -  PPAG - 2012-2015 para o exercício de 2015,  para criar  a ação
“Capacitação dos Agentes da Vigilância Sanitária Municipal em prol da Segurança
Alimentar.”

A proposta foi apresentada por meio eletrônico no Portal da Assembleia Legislativa
ou em audiência pública realizada no período de 4 a 7/11/2014, em Belo Horizonte,
com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei  nº
5.496/2014, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de
2015.

Publicada no Diário do Legislativo de 27/11/2014, vem a proposta a esta comissão
para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposta em análise sugere a atuação do Estado na qualificação de profissionais

habilitados  em  inspeção  sanitária  para  desempenho  dessa  função  em  Serviço
Municipal de Inspeção - SIM - ou em equipe de consórcio de municípios.

A inspeção de produtos de origem animal é obrigatória para a sua comercialização.
Esse serviço pode ser prestado por órgão de qualquer das esferas de poder, ou seja,
municipal, estadual ou federal. Por meio de adesão ao Sistema Unificado de Atenção
à Sanidade Agropecuária - Suasa -, que contém o Sistema Brasileiro de Inspeção de
Produtos de Origem Animal - Sisbi-POA -, os entes federados estaduais e municipais
podem  obter  equivalência  ao  Sistema  de  Inspeção  Federal,  o  que  autoriza  a
comercialização do produto inspecionado em qualquer parte do território nacional e é
essencial  para  a  exportação.  O  produto  inspecionado  por  um  SIM  sem  essa
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equivalência só poderá ser comercializado no território do município. A amplitude das
demandas  de  formalização da  produção  agroindustrial,  por  meio  da  obtenção  de
habilitação sanitária, é tão grande que facilmente se constata a impossibilidade de
atuação  exclusiva  dos  órgãos  do  Estado  ou  da  União.  Há,  portanto,  séria
necessidade de ampliar a segurança alimentar no Estado por meio da qualificação e
adesão dos municípios, ou de seus consórcios, ao Sisbi-POA. Vale registrar que o
Instituto Mineiro de Agropecuária -  IMA -,  que compõe o Sistema de Estadual  de
Inspeção - SIE - no Estado, já aderiu ao Sisbi-POA para a inspeção de carne, de
produtos lácteos, de pescados e de produtos da apicultura, como mel, geleia real,
própolis, etc.

Em  2013,  o  Ministério  Público  procedeu  ao  fechamento  de  vários  açougues
abatedouros,  bem como à  apreensão  de vários  produtos  não inspecionados.  Em
todos os  casos,  os  agentes municipais  foram convocados  a  exercer  o  seu papel
fiscalizador.  Diante  do  imprevisto,  constatou-se  a  incapacidade  técnica  desses
agentes no momento de maior urgência, o que evidenciou a necessidade de capacitá-
los e, inclusive, de definir qual o seu papel relativamente à inspeção.

A inspeção  de  produtos  de  origem  animal  e  a  vigilância  sanitária  são serviços
necessários à manutenção da qualidade e inocuidade dos alimentos comercializados.
Como o  Estado  não  dispõe  da  estrutura  necessária  à  demanda,  é  necessária  a
inclusão e qualificação de técnicos de municípios,  cooperativas  e  associações  de
produtores.

Revela-se, portanto, de grande importância a inclusão da ação “Capacitação dos
Agentes  da  Vigilância  Sanitária  Municipal  em  prol  da  Segurança  Alimentar”  no
Programa 217 - Segurança Alimentar -, com vistas à habilitação dos municípios junto
ao Suasa, tendo o IMA e a Secretaria Estadual de Saúde - SES - como educadores
sanitários.

A  ação  proposta  é  pertinente  ao  planejamento  público  e  coerente  com  o
funcionamento do Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal, que
aponta  para  a  instalação e  o  funcionamento  de  sistemas  de inspeção municipais
como a única forma de atender à demanda de habilitação sanitária das agroindústrias
familiares  e  artesanais.  Nessa direção apontam também leis  sanitárias  do Estado
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como  a  dos  “Queijos  Artesanais  de  Minas”  e  a  da  “habilitação  sanitária  dos
estabelecimentos agroindustriais rurais de pequeno porte”.

Dessa forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma de
emenda ao Projeto de Lei nº 5.496/2014, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-
2015 para o exercício de 2015.

Conclusão
Diante do exposto,  somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

2.118/2014 na forma da emenda ao Projeto de Lei nº Lei nº 5.496/2014 anexa.
Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2014.
André Quintão, presidente e relator - Maria Tereza Lara - Duarte Bechir.

EMENDA Nº … AO PROJETO DE LEI Nº 5.496/2014
Programa: 217 - Segurança de Alimentos
Ação: .... - Capacitação dos Agentes da Vigilância Sanitária Municipal em prol da

Segurança Alimentar
Unidade Orçamentária: 2371 - Instituto Mineiro de Agropecuária
Finalidade:  Capacitar  agentes  de  vigilância  sanitária  municipal,  com  vistas  a

qualificar  os  municípios  para  sua  habilitação  ao Sistema Unificado de Atenção  à
Sanidade - Suasa.

Produto: Técnico Capacitado
Unidade de medida: Técnico
Metas por região (R$1,00)
*  -  As  metas  físicas  e  financeiras  por  região  foram  publicadas  no  Diário  do

Legislativo, de 10.12.2014.
Cancelamento Compensatório:
Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Valor (R$): 150.000,00
Justificação: A inspeção de produtos de origem animal e a vigilância sanitária são

serviços  necessários  à  manutenção  da  qualidade  e  da  inocuidade  dos  alimentos
comercializados.  O  Estado  não  tem  a  estrutura  necessária  à  demanda,  sendo,
portanto,  necessárias  a  inclusão  e  a  qualificação  de  técnicos  de  municípios,
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cooperativas  e  associações  de  produtores.  A  ação  proposta  é  pertinente  ao
planejamento  público  e  coerente  com  o  funcionamento  do  Sistema Brasileiro  de
Inspeção de Produtos de Origem Animal - Sisbi -, que aponta para a instalação e o
funcionamento de sistemas de inspeção municipais como a única forma de atender à
demanda de habilitação sanitária das agroindústrias familiares e artesanais. Nessa
direção apontam também leis sanitárias do Estado como a dos “Queijos Artesanais de
Minas” e a da “habilitação sanitária  dos estabelecimentos agroindustriais rurais de
pequeno porte”.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.119/2014
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 2.119/2014, de autoria de Leandro Rico Moyamo,

da Associação Mineira de Municípios - AMM -, sugere inclusão de ação no âmbito do
Programa 217 - Segurança de Alimentos - na proposta de revisão do Plano Plurianual
de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015 para o exercício de 2015, para apoiar a
estruturação de serviços de  inspeção sanitária  de produtos  de  origem animal  em
consórcios  intermunicipais  multifinalitários,  por  meio  de  fornecimento  de  kit de
equipamentos essenciais à atividade de inspeção sanitária.

A proposta foi apresentada por meio eletrônico no Portal da Assembleia Legislativa
ou em audiência pública realizada no período de 4 a 7/11/2014, em Belo Horizonte,
com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei  nº
5.496/2014, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de
2015.

Publicada no Diário do Legislativo de 27/11/2014, vem a proposta a esta comissão
para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A inspeção de produtos de origem animal é obrigatória para a sua comercialização.

Esse serviço pode ser prestado por órgão de qualquer das esferas de poder, ou seja,
municipal, estadual ou federal. Por meio de adesão ao Sistema Unificado de Atenção
à Sanidade Agropecuária - Suasa -, que contém o Sistema Brasileiro de Inspeção de
Produtos de Origem Animal - Sisbi-POA -, os entes federados estaduais e municipais
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podem obter equivalência ao Sistema de Inspeção Federal - SIF -, o que autoriza a
comercialização do produto inspecionado em qualquer parte do território nacional e é
essencial para a exportação. O produto inspecionado por um Serviço de Inspeção
Municipal - SIM - sem essa equivalência só poderá ser comercializado no território do
município. A amplitude das demandas de formalização da produção agroindustrial,
por  meio  da  obtenção  de  habilitação  sanitária,  é  tão  grande  que  facilmente  se
constata a impossibilidade de atuação exclusiva dos órgãos do Estado ou da União,
havendo  necessidade  de  ampliar  a  segurança  alimentar  no  Estado  por  meio  da
qualificação  e  adesão  dos  municípios,  ou  seus  consórcios,  ao  Sisbi-POA.  Vale
registrar  que o  Instituto Mineiro de  Agropecuária  -  IMA -,  que compõe o  Sistema
Estadual de Inspeção - SIE - no Estado, já aderiu ao Sisbi-POA para a inspeção da
carne,  de  produtos lácteos,  de pescados e de  produtos da  apicultura,  como mel,
geleia real, própolis, etc.

Dos  853  municípios  mineiros,  acredita-se  que  apenas  15  possuem  o SIM com
capacidade operacional e técnica para exercer o seu papel fiscalizador, o que faz de
Minas  Gerais  um  dos  estados  mais  vulneráveis  no  que  se  refere  à  segurança
alimentar.  Vale informar ainda, que dos municípios que contam com esse serviço,
apenas  um,  o  de  Uberlândia,  possui  equivalência  com  o  Sistema  de  Inspeção
Federal.

Não obstante os riscos que produtos impróprios para o consumo representam para
a  população,  a  falta  de  regularidade  sanitária  das  agroindústrias  familiares  as
transforma em clandestinas. Nessa situação, elas deixam de gerar empregos formais
e passam a conviver sistematicamente com o risco da apreensão de mercadorias, o
que representa sérios prejuízos financeiros.

Além dos riscos citados para a população e para as agroindústrias, a falta de uma
política  de  inclusão  formal  na  área  de  habilitação  sanitária  impede  os
estabelecimentos clandestinos de participar dos programas de aquisição direta, como
o Programa de Aquisição de Alimentos - PAA - e o Programa Nacional de Alimentação
Escolar - Pnae -, entre outros, que dão acesso ao mercado institucional.

No entanto, considerada a dimensão do universo de agroindústrias, já delineado por
levantamento da Emater-MG em cerca de 26.000 estabelecimentos, 96% dos quais
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clandestinos  ou  carentes  de  qualquer  tipo  de  alvará  sanitário,  fica  patente  a
incapacidade operacional do Estado para o atendimento da demanda atual. Constata-
se,  portanto,  ser  necessária  a  qualificação  e  a  instrumentalização  dos  poderes
públicos municipais para que participem do esforço de inspeção e vigilância sanitária
no âmbito do Sisbi.

Essa participação, entretanto, implica despesas de investimento e de custeio. Com
reduzida  capacidade  financeira  para  arcar  com  despesas  de  implantação  e
manutenção das atividades de controle sanitário, os municípios dependerão de ajuda.

Reconhecida a dificuldade, uma das formas de amenizar o problema é a otimização
de estruturas funcionais por meio dos consórcios intermunicipais multifinalitários, nos
moldes  da  Lei  nº  11.107,  de  2005.  Essas  entidades  vêm  sendo  constituídas  em
diversas regiões de Minas Gerais sob o estímulo e apoio da AMM durante o ano de
2014  e  são  juridicamente  preparadas  para  viabilizar  a  implantação  do  SIM.
Entendemos ser esse um caminho possível para que os municípios consigam ratear
os custos de manutenção da equipe de inspeção e viabilizar a segurança alimentar e
o desenvolvimento sustentável.

Estima-se  que  no  início  do  próximo  ano  haverá  aproximadamente  50  novos
consórcios  públicos  constituídos  no  Estado.  Desse  total,  segundo  a  AMM,  20  se
dispõem  a  formar  novas  equipes  de  inspeção  sanitária,  inicialmente  em  20
consórcios, beneficiando 380 municípios e cerca de 600 agroindústrias familiares. A
viabilização do funcionamento dessas equipes, porém, depende da disponibilização
de equipamentos básicos, item que o proponente sugere que seja assumido pelo
Estado.

Ao criar, por meio da Portaria nº 1.319, de 18 de junho de 2013, o Sistema Estadual
de Inspeção de Minas Gerais - Sisei-MG -, o IMA definiu a estrutura física mínima
para cada equipe municipal. Essa estrutura, apelidada de Kit Sisei, é composta de:
um veículo popular, um termômetro, um GPS, mobiliário para um escritório básico,
um computador e a licença do software utilizado pelo IMA.

Sendo  assim,  a  proposta  pede  a  inclusão,  no  Programa  217  -  Segurança  de
Alimentos  -,  de  uma  nova  ação  “Apoio  à  estruturação  de  sistema  de  inspeção
sanitária em consórcios intermunicipais”, que terá por finalidade apoiar a estruturação
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de  serviços  de  inspeção  sanitária  de  produtos  de  origem  animal  em  consórcios
intermunicipais  multifinalitários,  por meio de fornecimento de  kits de equipamentos
essenciais à atividade de inspeção sanitária.

A  ação  proposta  é  pertinente  ao  planejamento  público  e  coerente  com  o
funcionamento do Sisbi-POA, que aponta para a instalação e o funcionamento de
sistemas  de  inspeção  municipais  como  única  forma  de  atender  à  demanda  de
habilitação  sanitária  das  agroindústrias  familiares  e  artesanais.  Nessa  direção
apontam também leis sanitárias do Estado como a dos “Queijos Artesanais de Minas”
e a da “habilitação sanitária dos estabelecimentos agroindustriais rurais de pequeno
porte”.

Entendemos que a doação dos equipamentos básicos do Kit  Sisei fortalecerá e
acelerará  a  operacionalização  dessas  estruturas  e  a  formalização  da  produção,
facilitando o atendimento do mercado institucional pela agricultura familiar e elevando
as  garantias  de  qualidade  química  e  biológica  dos  alimentos  consumidos  pela
população.

Dessa forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma de
emenda ao Projeto de Lei nº 5.496/2014, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-
2015 para o exercício de 2015.

Conclusão
Diante do exposto,  somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

2.119/2014 na forma da emenda ao Projeto de Lei nº 5.496/2014 anexa.
Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2014.
André Quintão, presidente e relator - Maria Tereza Lara - Duarte Bechir.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 5.496/2014
Programa: 217 - SEGURANÇA DE ALIMENTOS
Ação: .... - Apoio à estruturação de sistema de inspeção sanitária em consórcios

intermunicipais
Unidade Orçamentária: 2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA
Finalidade: Apoiar a estruturação de serviços de inspeção sanitária de produtos de

origem  animal  em  consórcios  intermunicipais  multifinalitários,  por  meio  de
fornecimento de Kits Sisei de equipamentos essenciais
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Produto: Consórcio atendido
Unidade de medida: Consórcio
Metas por região (R$1,00)
*  -  As  metas  físicas  e  financeiras  por  região  foram  publicadas  no  Diário  do

Legislativo, de 10.12.2014.
Cancelamento Compensatório:
Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Valor (R$): 600.000,00
Justificação: A nova ação proposta de “Apoio à estruturação de sistema de inspeção

sanitária em consórcios intermunicipais” terá por finalidade apoiar a estruturação de
serviços  de  inspeção  sanitária  de  produtos  de  origem  animal,  em  consórcios
intermunicipais  multifinalitários,  por  meio  de  fornecimento  de  Kits Sisei  de
equipamentos  essenciais  à  atividade  de  inspeção  sanitária.  A  ação  proposta  é
pertinente ao planejamento público e coerente com o funcionamento do Sisbi-POA,
que aponta para a instalação e o funcionamento de sistemas de inspeção municipais
como única forma de atender à demanda de habilitação sanitária das agroindústrias
familiares e artesanais. A doação dos equipamentos básicos do Kit Sisei fortalecerá e
acelerará  a  operacionalização  dessas  estruturas  e  a  formalização  da  produção,
facilitando o atendimento do mercado institucional pela agricultura familiar e elevando
as  garantias  de  qualidade  química  e  biológica  dos  alimentos  consumidos  pela
população.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.122/2014
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de  Ação Legislativa nº  2.122/2014,  de  autoria  de Sarah Alves Melo

Teixeira, da entidade Núcleo Gestor da Cadeia Produtiva do Pequi e Outros Frutos do
Cerrado,  sugere  alteração  da  Ação 4080 -  Apoio  ao  Extrativismo em Minas  -  na
proposta de revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015
para o exercício de 2015, para ampliar o valor de sua meta financeira.

A proposta foi apresentada por meio eletrônico no Portal da Assembleia Legislativa,
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ou em audiência pública realizada no período de 4 a 7/11/2014, em Belo Horizonte,
com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei  nº
5.496/2014, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de
2015.

Publicada no Diário do Legislativo de 27/11/2014, vem a proposta a esta comissão
para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Ação 4080 - Apoio ao Extrativismo no Norte de Minas - tem por finalidade apoiar a

atividade de agroextrativismo das culturas do pequizeiro, macaúba e demais frutos do
cerrado. Essa ação foi criada a partir de emenda popular apresentada ao Projeto de
Lei nº 2.520/2011, que dispõe sobre o PPAG 2012-2015, aprovado por esta Casa, em
dezembro de 2011. Na ocasião, prevaleceu o entendimento de que ela era necessária
para incluir no planejamento do governo as determinações previstas na Lei nº 13.965,
de  2001,  que  criou  o  programa  mineiro  de  incentivo  ao  cultivo,  à  extração,  ao
consumo, à comercialização e à transformação do pequi e demais frutos e produtos
nativos do cerrado - Pró-Pequi -, e na Lei nº 19.485, de 2011, que instituiu a política
estadual  de  incentivo  ao  cultivo,  à  extração,  à  comercialização,  ao  consumo e  à
transformação da macaúba e das demais palmeiras oleaginosas - Pró-Macaúba.

Em  sua  proposta  de  revisão  do  PPAG  para  os  exercícios  de  2013  e  2014,  o
governo excluiu a Ação 4080 de seu planejamento, mas devido à sua alta relevância,
ela foi restaurada, em ambos os anos, por meio de emenda popular.

A exclusão de ações oriundas da aprovação de emendas populares ao projeto de
lei do PPAG fere a participação popular incentivada pela ALMG e distorce a lógica do
planejamento público. Isso porque o PPAG é aprovado para o prazo de quatro anos, e
as ações,  ainda que inseridas por emendas populares na ALMG, trazem previsão
para todo o período.

A análise do assunto nos leva a apoiar a solicitação do autor, pois, como já dito, é
preciso que o Estado mantenha em seu planejamento - PPAG e Lei Orçamentária -
ações  e  recursos  financeiros  que  possibilitem  o  cumprimento  das  determinações
previstas nas mencionadas Leis Pró-Pequi e Pró-Macaúba.

A alocação de recursos nessa ação é necessária para a estruturação do Comitê
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Pró-Pequi  e  para  o  apoio  à  organização  das  associações  e  cooperativas  de
agricultores familiares que estão se formando em torno da atividade do extrativismo
no  cerrado.  A ação  garantirá  apoio  às  organizações  agroextrativistas  do  cerrado
mineiro, que se articularam em rede, para que seja agregado valor socioeconômico e
ambiental aos produtos processados, com consequente ampliação de sua produção e
comercialização.  Paralelamente,  contribuirá  também  para  a  preservação  e  a
manutenção do cerrado.

Dessa forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma de
emendas ao Projeto de Lei nº 5.496/2014, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-
2015 para o exercício de 2015, e ao Projeto de Lei nº 5.497/2014, 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.

Conclusão
Diante do exposto,  somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

2.122/2014 na forma das emendas aos Projetos de Lei nºs 5.496/2014 e 5.497/2014
anexas.

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2014.
André Quintão, presidente - Maria Tereza Lara, relatora - Duarte Bechir.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 5.496/2014
Programa:  161  -  DESENVOLVIMENTO  SUSTENTÁVEL  DA  AGRICULTURA

FAMILIAR
Ação: 4080 - APOIO AO EXTRATIVISMO EM MINAS
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
*  -  As  metas  físicas  e  financeiras  por  região  foram  publicadas  no  Diário  do

Legislativo, de 10.12.2014.
Cancelamento Compensatório:
Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Valor (R$): 139.000,00
Justificação: A alocação de recursos nessa ação é necessária para a estruturação
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do Comitê Pró-pequi e para o apoio à organização das associações e cooperativas de
agricultores familiares que estão se formando em torno da atividade do extrativismo
no  cerrado.  A ação  garantirá  apoio  às  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
comercialização dos produtos. Paralelamente, contribuirá também para a preservação
e a manutenção do cerrado.

EMENDA Nº … AO PROJETO DE LEI Nº 5.497/2014
Acréscimo:
UO  beneficiada:  1231  -  Secretaria  de  Estado  de  Agricultura,  Pecuária  e

Abastecimento
Ação: Apoio ao Extrativismo em Minas
Objeto do gasto: Genérico
Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES Valor: R$139.000,00
Dedução:
UO deduzida: 1991 - Reserva de Contingência
Ação: Reserva de Contingência
Categoria Econômica: A CLASSIFICAR Valor: R$139.000,00

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.132/2014
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 2.132/2014, de autoria de Bruno Rodrigo Silva

Diogo, do Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra - MST -, sugere alteração
do Programa 161 - Desenvolvimento Sustentável da Agricultura Familiar - na proposta
de revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015 para o
exercício  de  2015,  para  inclusão  de  ação  com  o  título  Programa  Estadual  de
Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar.

A proposta foi apresentada por meio eletrônico no Portal da Assembleia Legislativa,
ou em audiência pública realizada no período de 4/11 a 7/11/2014, em Belo Horizonte,
com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei  nº
5.496/2014, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015, para o exercício de
2015.
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Publicada no Diário do Legislativo de 27/11/2014, vem a proposta a esta comissão
para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposta  em  análise  solicita  a  criação  de  uma ação  com  o  título  Programa

Estadual de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar, no âmbito do Programa
161 - Desenvolvimento Sustentável da Agricultura Familiar.

A ONU declarou 2014 como o Ano Internacional da Agricultura Familiar, em função
do  reconhecimento  do  importante  papel  da  agricultura  familiar,  principalmente  na
construção dos objetivos do milênio - ODMs.

Em  Minas  Gerais,  a  agricultura  familiar  representa  79%  de  todos  os
estabelecimentos rurais do Estado, totalizando 437.415 propriedades, responsáveis
por 32% da produção de café e feijão, 44% da produção de arroz, 47% da produção
de  milho  e  83%  de  toda  a  produção  de  mandioca  de  acordo  com  o  Censo
Agropecuário  2006  (IBGE).  É  também  um  segmento  com  grande  diversidade  de
atores  sociais  (pescadores,  indígenas,  quilombolas,  povos  e  comunidades
tradicionais rurais em geral)  em diferentes níveis de organização social,  com uma
inserção  diferenciada  no  mercado  econômico  em  razão  das  especificidades  do
sistema de produção, que é bastante diversificado.

O governo federal  executa o Programa de Aquisição de Alimentos -  PAA -,  que
consiste na compra de alimentos, a preços de mercado, de agricultores familiares,
para posterior distribuição a uma rede socioassistencial integrada a políticas públicas
de segurança alimentar. O PAA, programa do Ministério do Desenvolvimento Social -
MDS  -,  em  parceria  com  o  Ministério  do  Desenvolvimento  Agrário  -  MDA -,  a
Companhia  Nacional  de  Abastecimento  -Conab  -,  além  dos  poderes  públicos
estaduais  e  municipais,  garante  a  venda  da  produção  por  um  “preço  mínimo”,
normalmente superior ao que é pago por atravessadores do mercado atacadista.

Em 2013 foi aprovada a Lei nº 20.608, que institui a Política Estadual de Aquisição
de  Alimentos  da  Agricultura  Familiar  em  Minas  Gerais,  hoje  em  fase  final  de
regulamentação.

A nova lei determina que pelo menos 30% dos recursos utilizados para aquisição de
alimentos  pelo  governo  de  Minas  sejam  utilizados  para  a  aquisição  direta  de
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agricultores familiares. O comando utiliza-se, portanto, do mecanismo desenvolvido
pela União para instalar o PAA federal, a aquisição direta, aliando-o à ideia central do
Programa Nacional  de  Alimentação  Escolar,  quando  condiciona  parte  dos  gastos
institucionais a esse mecanismo de compra.

A implementação da regra, porém, ainda encontra problemas na sua regularização
ante a prática de contratação,  por diversos órgãos e em especial  por  presídios e
hospitais,  do  serviço  de  alimentação,  ficando,  portanto,  a  aquisição  de  alimentos
delegada a terceiros.

Independentemente  desse  óbice,  faz-se  necessária  a  inclusão  de  ação
orçamentária no PPAG de forma a dar operacionalidade, não aos gastos ou compras
diretas  de  produtos  da  agricultura  familiar,  mas  às  despesas  decorrentes  da
implementação das  medidas que se  fazem necessárias  para  estimular,  orientar  e
acompanhar o desempenho dos órgãos e entidades estaduais no cumprimento da lei.

Dessa forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma de
emenda ao Projeto de Lei nº 5.496/2014, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-
2015 para o exercício de 2015.

Conclusão
Diante do exposto,  somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

2.132/2014 na forma da emenda ao Projeto de Lei nº 5.496/2014 anexa.
Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2014.
André Quintão, presidente e relator - Maria Tereza Lara - Duarte Bechir.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 5.496/2014
Programa:  161  -  DESENVOLVIMENTO  SUSTENTÁVEL  DA  AGRICULTURA

FAMILIAR
Ação: .... - Apoio à implementação do PAA-Familiar, instituído pela Lei nº 20608,

07/01/2013
Unidade  Orçamentária:  1231  -  SECRETARIA DE  ESTADO DE AGRICULTURA,

PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
Finalidade: Estruturação das ações de aquisição direta de alimentos da agricultura

familiar pelo Estado por meio da operacionalização do Colegiado Gestor.
Produto: REUNIÃO REALIZADA
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Unidade de medida: REUNIÃO
Metas por região (R$1,00)
*  -  As  metas  físicas  e  financeiras  por  região  foram  publicadas  no  Diário  do

Legislativo, de 10.12.2014.
Cancelamento Compensatório:
Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Valor (R$): 20.000,00
Justificação: Organização do Colegiado Gestor e Implementação do PAA-Familiar.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.133/2014
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 2.133/2014, de autoria de Sandra Maria da Silva

Andrade, da Federação das Comunidades Quilombolas de Minas Gerais - N'Golo -,
sugere  alteração  da  Ação  4085  -  Apoio  à  Regularização  Fundiária  de  Áreas
Ocupadas por Comunidades Quilombolas e Indígenas e Tradicionais - na proposta de
revisão do Plano Plurianual  de Ação Governamental  -  PPAG -  2012-2015 para  o
exercício  de  2015,  para  assegurar  a  demarcação  de  territórios  quilombolas  no
Estado.

A proposta foi apresentada por meio eletrônico no Portal da Assembleia Legislativa,
ou em audiência pública realizada no período de 4/11 a 7/11/2014, em Belo Horizonte,
com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei  nº
5.496/2014, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de
2015.

Publicada no Diário do Legislativo de 27/11/2014, vem a proposta a esta comissão
para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposta em análise demanda aumento das metas física e financeira para a Ação

4085  -  Apoio  à  Regularização  Fundiária  de  Áreas  Ocupadas  por  Comunidades
Quilombolas e Indígenas e Tradicionais. Essa ação tem por finalidade a elaboração
de  relatórios  antropológicos  de  identificação  dos  processos  de  ocupação  e
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organização territorial e de aspectos etno-históricos, socioculturais e econômicos; de
identificação  física  e  geoprocessamento  do  perímetro  territorial  de  comunidades
remanescentes de quilombos, indígenas e tradicionais.

A despeito da relevância da ação, a meta financeira prevista para 2015 não passa
de uma janela orçamentária (R$1.000,00), que efetivamente impede a execução da
ação, salvo se houver suplementação. É pertinente, portanto, a demanda por mais
recursos.

Vale  citar  que  a  execução  da  citada  ação possibilita  à  comunidade  atendida  o
cumprimento das exigências para o reconhecimento do direito de titulação definitiva
das terras ocupadas pelos remanescentes de comunidades quilombolas. Esse direito
está  garantido  no  art.  68  da  Constituição  Federal  de  1988  e  confirmado  na
Convenção Internacional nº 169 da Organização Internacional do Trabalho - OIT -
sobre povos indígenas e tribais, direitos dessas comunidades e seus descendentes.

Entendemos que a adequação financeira às metas físicas permitirá a execução dos
diagnósticos,  suprindo  a  deficiência  de  informações  e  de  técnicos  para  atuar  no
segmento social demandante.

Dessa forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma de
emenda ao Projeto de Lei nº 5.497/2014, 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.

Conclusão
Diante do exposto,  somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

2.133/2014 na forma da emenda ao Projeto de Lei nº 5.497/2014 anexa.
Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2014.
André Quintão, presidente - Duarte Bechir, relator - Maria Tereza Lara.

EMENDA Nº … AO PROJETO DE LEI Nº 5.497/2014
Valor: R$300.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiária: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento - SEAPA
Objeto do Gasto: 4085 - Apoio à Regularização Fundiária de Áreas Ocupadas por

Comunidades Quilombolas e Indígenas e Tradicionais (despesas correntes)
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Região beneficiada: Norte de Minas
Unidade(s) Orçamentária(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Proj.(s) / Ativ.(s) Deduzida(s): de Contingência - Valor: R$300.000,00
Valor total das emendas: Valor: R$300.000,00
Valor total das deduções da Reserva de Contingência: Valor: R$300.000,00

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.135/2014
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 2.135/2014, de autoria de Ana Paola Costa de

Oliveira,  do  Instituto  Nacional  de  Colonização  e  Reforma  Agrária  -  Incra  -
Superintendência Regional em Minas Gerais, sugere alteração da Ação 4008 - Apoio
às Parcerias Fundiárias  e Ações de Cidadania - na proposta de revisão do Plano
Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015 para o exercício de 2015,
para acréscimo nas metas financeira e física destinado à criação de linha de estágio
nos assentamentos rurais do Estado para estudantes das faculdades e universidades
localizadas em Minas Gerais.

A proposta foi apresentada por meio eletrônico no Portal da Assembleia Legislativa,
ou em audiência pública realizada no período de 4 a 7/11/2014, em Belo Horizonte,
com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei  nº
5.496/2014, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de
2015.

Publicada no Diário do Legislativo de 27/11/2014, vem a proposta a esta comissão
para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Ação 4008  -  Apoio  às  Parcerias  Fundiárias  e  Ações  de Cidadania  -  tem  por

finalidade  promover  ações  que  visem  à  viabilização  do  acesso  à  terra  e  aos
investimentos  básicos  e  produtivos  capazes  de  incentivar  a  atividade  rural  como
alternativa econômica de desenvolvimento sustentável.

A proposta pede o aumento das metas financeira e física da ação para criação de
linha  de estágio  curricular  nas  faculdades e  universidades localizadas  no Estado.
Objetiva,  assim,  incentivar  ações  orientadas  para  os  assentamentos  existentes  -



912
____________________________________________________________________________

reforma agrária  e  Movimento  dos  Atingidos  por  Barragens  -  seguindo a  lógica  já
aplicada no Estágio  Interdisciplinar  de  Vivência,  preferencialmente com a duração
mínima de 6 meses e uma remuneração tipo bolsa de estudos para cobrir despesas
do estudante. Nesse raciocínio, o estudante bolsista faria um trabalho direcionado de
pesquisa, com professor orientador e suporte técnico de sua própria faculdade.

A  necessidade  de  vivências  práticas  para  os  estudantes  de  graduação  em
agronomia, engenharias agrícola e florestal, medicina veterinária, zootecnia, medicina
humana,  psicologia,  engenharia  de  agrimensura  e  outros,  e  a  necessidade  de
assistência técnica e extensão rural - Ater - nos assentamentos rurais também são
fatores que legitimam a proposta em análise.

No entanto, as diretrizes curriculares nacionais para os cursos citados já preveem a
realização de estágio supervisionado como componente curricular da graduação, e
compete  a  cada  instituição,  por  seus  colegiados  acadêmicos,  definir  o  respectivo
regulamento de estágio.

Com o entendimento de que o objeto da proposta é factível e de importância na
educação para  a cidadania nos assentamentos  de  reforma agrária,  acataremos a
proposta encaminhando a sugestão ao Ministério da Educação - MEC - e solicitando
que a prática seja recomendada às instituições de ensino superior.  No âmbito do
Estado,  faremos  o  mesmo  encaminhamento  à  Secretaria  de  Estado  de  Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior de Minas Gerais - Sectes.

Dessa forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma de
requerimento solicitando o envio de ofício ao Ministério da Educação e à Secretaria
de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior de Minas Gerais.

Conclusão
Diante do exposto,  somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

2.135/2014 na forma dos requerimentos anexos.
Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2014.
Maria Tereza Lara, presidente e relatora - Fred Costa - Fabiano Tolentino.

REQUERIMENTO Nº …/...
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:



913
____________________________________________________________________________

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº
2.135/2014, de Ana Paola Costa de Oliveira, do Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária - Incra - Superintendência Regional em Minas Gerais, requer a V.
Exa., nos termos regimentais, seja enviado ofício ao Ministério da Educação e Cultura
- MEC - solicitando que seja recomendada às instituições de ensino superior federais
localizadas no Estado a criação de estágio curricular  com o objetivo de incentivar
ações  orientadas  para  os  assentamentos  rurais  existentes  -  tanto  os  de  reforma
agrária  quanto  os  do  Movimento  dos Atingidos  por  Barragens  -,  segundo modelo
aplicado no Estágio Interdisciplinar de Vivência, sob orientação de professor e com
suporte técnico da instituição de ensino.

Sala das Reuniões, … de ... de …
André Quintão, presidente.
Justificação: A necessidade de vivências práticas para os estudantes de graduação

em  agronomia,  engenharias  agrícola  e  florestal,  medicina  veterinária,  zootecnia,
medicina humana, psicologia, engenharia de agrimensura e outros, e a necessidade
de assistência técnica e extensão rural - Ater - nos assentamentos rurais podem ser
associadas  para  a  criação  de  programas  de  interesse  social  e  educação  para  a
cidadania.

REQUERIMENTO Nº …/...
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

2.135/2014, de Ana Paola Costa de Oliveira, do Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária - Incra - Superintendência Regional em Minas Gerais, requer a V.
Exa., nos termos regimentais, seja enviado ofício à Secretaria de Estado de Ciência,
Tecnologia  e  Ensino  Superior  de  Minas  Gerais  -  Sectes  -  solicitando  que  seja
recomendada  às  instituições  de  ensino  superior  estaduais  a  criação  de  estágio
curricular com o objetivo de incentivar ações orientadas para os assentamentos rurais
existentes - tanto os de reforma agrária quanto os do Movimento dos Atingidos por
Barragens -, segundo modelo aplicado no Estágio Interdisciplinar de Vivência, sob
orientação de professor e com suporte técnico da instituição de ensino.
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Sala das Reuniões, … de ... de ...
André Quintão, presidente.
Justificação: A necessidade de vivências práticas para os estudantes de graduação

em  agronomia,  engenharias  agrícola  e  florestal,  medicina  veterinária,  zootecnia,
medicina humana, psicologia, engenharia de agrimensura e outros, e a necessidade
de assistência técnica e extensão rural - Ater - nos assentamentos rurais podem ser
associadas  para  a  criação  de  programas  de  interesse  social  e  educação  para  a
cidadania.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.136/2014
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  2.136/2014,  de  autoria  de  Gilberto  Warley

Chagas,  do  Movimento  Nacional  dos  Catadores  de  Materiais  Recicláveis,  sugere
acréscimo na meta financeira da Ação 4031  - Bolsa Reciclagem  - na proposta de
revisão do Plano Plurianual  de Ação Governamental  -  PPAG  -  2012-2015 para o
exercício de 2015.

A proposta foi apresentada por meio eletrônico no Portal da Assembleia Legislativa
ou em audiência pública realizada no período de 4 a 7/11/2014, em Belo Horizonte,
com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei  nº
5.496/2014, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de
2015.

Publicada no Diário do Legislativo de 22/11/2014, vem a proposta a esta comissão
para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposta em análise é resultante de sugestão coletada para revisão do PPAG

2012-2015 para o exercício de 2015, relativa à alteração das metas física e financeira
da Ação 4031 - Bolsa Reciclagem.

O  Bolsa  Reciclagem  é  um  programa  que  beneficia  os  catadores  de  materiais
recicláveis, com base no reconhecimento dos serviços ambientais que essa classe de
trabalhadores  presta  à  sociedade.  Oriundo  de  iniciativa  parlamentar,  o  Bolsa
Reciclagem foi criado pela Lei 19.823, de 2011, que instituiu o incentivo, concedido
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trimestralmente às cooperativas e associações, com destinação de, no mínimo, 90%
aos  catadores,  podendo  os  restantes  10%  serem  utilizados  para  despesas
administrativas,  infraestrutura,  equipamentos,  formação  de  estoque  de  materiais
recicláveis e capacitação de associados.

A Assembleia Legislativa comemorou, no dia 19 de novembro, em reunião especial,
os resultados obtidos pelo programa. Durante a reunião, o diretor do Centro Mineiro
de Referência em Resíduos - CMRR -, Cido Gonçalves, informou que o trabalho dos
catadores, potencializado pela política do Bolsa Reciclagem, já garantiu ao Estado
uma economia socioambiental de 24 milhões de reais, além da reintrodução de mais
de 60 mil toneladas de material reciclável na cadeia produtiva. Ainda de acordo com
Cido Gonçalves, das 150 organizações de catadores existentes no Estado, 139 já
estão com documentação encaminhada e, destas, 105 já têm cadastro aprovado e
podem ter acesso ao Bolsa Reciclagem. Além disso, segundo ele, trimestralmente
são beneficiados 1.130 catadores. Ao longo de três anos, o governo do Estado já
destinou sete milhões de reais ao pagamento do incentivo.

Na execução do orçamento de 2014 verificou-se a realização, até o momento, de
130% da meta  física  (65 associações de catadores)  e  de mais  de  90% da meta
financeira (R$2.200.000,00). A proposta apresentada na presente revisão solicita a
ampliação  para  2015  da  meta  financeira  prevista  de  R$1.500.000,00  para
R$5.000.000,00 e da meta física prevista de 30 para 150 associações atendidas.
Tendo em vista que na revisão de 2013 foi acrescentado, por emenda parlamentar, o
valor  de  R$900.000,00  e  foram  atendidas  mais  associações,  entendemos  que  é
possível, com nova emenda parlamentar, aumentar a meta física e a financeira, não
nos moldes solicitados pelo proponente, mas atendendo parcialmente ao desejado.

Dessa forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma de
emendas ao Projeto de Lei nº 5.496/2014, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-
2015, para o exercício de 2015 e ao Projeto de Lei nº 5.497/2014, que estima as
receitas  e  fixa  as  despesas  do Orçamento  Fiscal  do  Estado e do  Orçamento de
Investimento  das  Empresas  Controladas  pelo  Estado  para  o  exercício  de  2015,
alterando-se as metas física e financeira da Ação 4031 para,  respectivamente, 80
cooperativas e R$2.400.000,00, em 2015.
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Conclusão
Diante do exposto,  somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

2.136/2014 na forma das emendas aos Projetos de Lei nos 5.496/2014 e 5.497/2014
anexas.

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2014.
André Quintão, presidente - Maria Tereza Lara, relatora - Duarte Bechir.

EMENDA Nº … AO PROJETO DE LEI Nº 5.496/2014
Programa: 110 - MELHORIA DA QUALIDADE AMBIENTAL
Ação: 4031 - BOLSA RECICLAGEM
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
*  -  As  metas  físicas  e  financeiras  por  região  foram  publicadas  no  Diário  do

Legislativo, de 10.12.2014.
Cancelamento Compensatório:
Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Valor (R$): 900.000,00
Justificação:  O  Bolsa  Reciclagem  é  um  importante  incentivo  financeiro  pela

contraprestação de serviços ambientais com a finalidade de minimizar o acúmulo do
volume de rejeitos e a pressão sobre o meio ambiente. O benefício tem fortalecido a
organização de catadores de materiais recicláveis, contribuindo com uma significativa
melhoria salarial dessa categoria de trabalhadores.

A Assembleia Legislativa comemorou, no dia 19 de novembro, em reunião especial,
os resultados obtidos pelo programa. Durante a reunião, o diretor do Centro Mineiro
de Referência em Resíduos - CMRR -, Cido Gonçalves, informou que o trabalho dos
catadores, potencializado pela política do Bolsa Reciclagem, já garantiu ao Estado
uma economia socioambiental de 24 milhões de reais, além da reintrodução de mais
de 60 mil toneladas de material reciclável na cadeia produtiva. Ainda de acordo com
Cido Gonçalves, das 150 organizações de catadores existentes no Estado, 139 já
estão com documentação encaminhada e, destas, 105 já têm cadastro aprovado e
podem ter acesso ao Bolsa Reciclagem. Além disso, segundo ele, trimestralmente
são beneficiados 1.130 catadores.
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EMENDA Nº … AO PROJETO DE LEI Nº 5.497/2014
Acréscimo:
UO beneficiada: 2091 - Fundação Estadual do Meio Ambiente
Ação: Bolsa Reciclagem
Objeto do gasto: Genérico
Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES Valor: R$900.000,00
Dedução:
UO deduzida: 1991 - Reserva de Contingência
Ação: Reserva de Contingência
Categoria Econômica: A CLASSIFICAR Valor: R$900.000,00

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.138/2014
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 2.138/2014, de autoria de José dos Reis Pereira,

da  Federação  dos  Trabalhadores  na  Agricultura  do  Estado  de  Minas  Gerais  -
Fetaemg  -,  sugere  alteração  da  Ação  1121  -  Incentivo  ao  Desenvolvimento  da
Aquicultura - na proposta de revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental -
PPAG - 2012-2015 para o exercício de 2015, para acréscimo na meta financeira.

A proposta foi apresentada por meio eletrônico no Portal da Assembleia Legislativa,
ou em audiência pública realizada no período de 4/11 a 7/11/2014, em Belo Horizonte,
com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei  nº
5.496/2014, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de
2015.

Publicada no Diário do Legislativo de 27/11/2014, vem a proposta a esta comissão
para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposta em análise sugere alterar a meta financeira da Ação 1121 - Incentivo ao

Desenvolvimento  da  Aquicultura,  de  R$60.000,00  para  R$200.000,00.  O  autor  da
proposta argumenta que, com 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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Minas apresenta um potencial de crescimento da atividade de aquicultura em nível
que  ultrapassa  outros  estados  (projeta-se  para  o  País  um  crescimento  de  20%,
conforme  dados  do  Ministério  da  Pesca  e  Aquicultura).  Dados  da  Secretaria  de
Estado da Pecuária e abastecimento - Seapa - demonstram que, em Minas Gerais, a
atividade  de  aquicultura  ainda  é  pouco  explorada,  tendo  sido  responsável  pela
produção  de  cerca  de  6.500t  em  2007  (39%  do  total  de  pescado  no  Estado),
respondendo por menos de 5% da produção nacional.

Para  análise  e  aprovação  de  projetos,  há  que  se  considerar  a  importância  do
Conselho Estadual de Política Agropecuária - Cepa -, integrado pela câmara técnica
específica da aquicultura.

Por  meio  de  convênio  entre  o  Ministério  da  Pesca  e  Aquicultura  -  MPA -  e  a
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior  de Minas Gerais -
Sectes-MG -, foram identificadas as áreas propícias à instalação de vários parques
aquícolas, em especial nos reservatórios de Três Marias e Furnas, para os quais se
estima uma capacidade máxima de produção anual  de até cerca  de  130.000t  de
pescado.  Recentemente,  a Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais -
Epamig  -  delimitou  a  instalação  de  outros  parques  aquícolas  no  lago  da  Usina
Hidrelétrica de Nova Ponte, MG.

Reconhecendo  a  importância  dessa  área  de  investimento  para  Minas  Gerais,
opinamos pelo acolhimento da proposta em análise na forma de emenda ao Projeto
de Lei nº 5.497/2014, 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, com o objetivo de acrescentar
R$140.000,00 à meta financeira da Ação 1121 -  Incentivo ao Desenvolvimento da
Aquicultura.

Conclusão
Diante do exposto,  somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

2.138/2014 na forma da emenda ao Projeto de Lei nº 5.497/2014 anexa.
Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2014.
André Quintão, presidente - Duarte Bechir, relator - Maria Tereza Lara.
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EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 5.497/2014
Programa: 169 - DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO MINEIRO
Acréscimo:
Unidade  Orçamentária:  1231  -  Secretaria  de  Estado  de  Agricultura,  Pecuária  e

Abastecimento
Objeto do gasto: 1121 - Incentivo ao Desenvolvimento da Aquicultura
Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES VALOR: R$140.000,00
Dedução:
UO deduzida: 1991 - Reserva de Contingência
Ação: 1121 - Incentivo ao desenvolvimento da aquicultura
Categoria Econômica: A CLASSIFICAR Valor: R$140.000,00

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.139/2014
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 2.139/2014, de autoria de Afonso Corrêa Diana,

da  Federação  dos  Trabalhadores  na  Agricultura  do  Estado  de  Minas  Gerais  -
Fetaemg  -,  sugere  alteração  do  Programa  217  -  Segurança  de  Alimentos  -  na
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.

A proposta foi apresentada por meio eletrônico no Portal da Assembleia Legislativa,
ou em audiência pública realizada no período de 4/11 a 7/11/2014, em Belo Horizonte,
com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei  nº
5.496/2014, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de
2015.

Publicada no Diário do Legislativo de 27/11/2014, vem a proposta a esta comissão
para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em exame objetiva promover a mitigação de uso de agrotóxicos na

produção  de  alimentos,  por  meio  da  qualificação  de  agricultores  e  técnicos  nos
municípios, no âmbito dos sindicatos e cooperativas, além de requerer a instalação



920
____________________________________________________________________________

de unidades demonstrativas. Para tanto, sugere a inclusão de uma ação no Programa
217 - Segurança de Alimentos -, cuja finalidade corresponda a esses pressupostos,
com uma meta financeira de 1 milhão de reais, correspondente à qualificação de 400
pessoas. Com isso, busca-se a melhoria das condições de trabalho dos trabalhadores
rurais, promovendo-se a defesa do meio ambiente e a qualidade das águas, além de
garantir produtos agroecológicos para o consumo.

Em 2014, foi aprovada a Política Estadual de Agroecologia e Produção Orgânica
(Lei  nº  21.146,  de  2014),  no  entanto  são  poucas  as  referências  à  produção
agroecológica no planejamento do Estado. Nela não se encontra ação alguma que
inclua a qualificação de mão de obra dos estabelecimentos rurais ou dos agentes do
Estado com o foco de incentivar a redução de uso ou mesmo o uso adequado de
agrotóxicos na produção agropecuária.

Os agrotóxicos constituem insumos largamente utilizados para proteger as plantas
do ataque de doenças e pragas. O uso inadequado, no entanto, tem produzido efeitos
danosos ao meio ambiente e à saúde pública. Em Minas Gerais, compete ao Instituto
Mineiro de Agropecuária - IMA - fiscalizar o comércio de agrotóxicos, verificando o
cadastro dos produtos à venda, as condições de armazenamento, as embalagens e a
documentação  adequada,  com  respectiva  receita  agronômica.  No  processo  de
transporte, uso e devolução das embalagens vazias desses produtos, são adotadas
medidas de fiscalização. Segundo o IMA, Minas Gerais teria recolhido, durante o ano
de 2012,  um total  de  3.235 toneladas  de embalagens  vazias  de  agrotóxicos que
poderiam  causar  impactos  negativos  ao  meio  ambiente.  Essa  atividade  teve  um
aumento de 18,4% em relação ao ano anterior, mantendo o Estado em sexto lugar no
País em relação à destinação final adequada. Desde 2002, é feito o recolhimento de
embalagens  vazias  desses  produtos,  em  parceria  com  o  Instituto  Nacional  de
Processamento de Embalagens Vazias - Inpev.

No cômputo das atividades relacionadas ao uso de agrotóxicos, a vigilância e a
conscientização de agricultores e comerciantes exigem um aparelhamento do Estado
nem sempre condizente com sua potencialidade e necessidade, dadas as limitações
em termos de contingente de funcionários e dos recursos destinados a essa área.
Assim, a solicitação de ações que promovam a mitigação de uso de agrotóxicos na
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produção  de  alimentos,  por  meio  da  qualificação  de  agricultores  e  técnicos  nos
municípios, deve merecer uma atenção especial e um aporte adicional de recursos,
sem o que tal iniciativa, inovadora em seus objetivos, dificilmente se concretizará.

Considera-se que a proposta pode ser atendida de forma específica por meio de
uma  nova  ação  no  âmbito  do  Programa  de  Segurança  de  Alimento  (217)  para,
conforme sugerido, promover a qualificação de agricultores e técnicos para incentivar
a  mitigação  do  uso  de  agrotóxicos  na  produção  agropecuária  em  municípios,
sindicatos e cooperativas, além da instalação de unidades demonstrativas. A ação
deve ter abrangência estadual, sugerindo-se uma meta financeira de R$300.000,00,
correspondente à meta física de 400 pessoas qualificadas.

Dessa forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma de
emenda ao Projeto de Lei nº 5.496/2014, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-
2015 para o exercício de 2015.

Conclusão
Diante do exposto,  somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

2.139/2014 na forma da emenda ao Projeto de Lei 5.496/2014 anexa.
Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2014.
André Quintão, presidente e relator - Maria Tereza Lara - Duarte Bechir.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 5.496/2014
Programa: 217 - SEGURANÇA DE ALIMENTOS
Ação: .... - Incentivo à Mitigação do Uso de Agrotóxicos na Produção Agropecuária
Unidade Orçamentária: 2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA
Finalidade:  promoção  do  uso  adequado  e  mitigação  do  uso  de  agrotóxicos  na

produção  agropecuária  por  meio  da  qualificação  de  usuários  e  demais  pessoas
envolvidas na orientação de uso e comercialização desses produtos.

Produto: Pessoa Qualificada
Unidade de medida: Pessoa Qualificada
Metas por região (R$1,00)
*  -  As  metas  físicas  e  financeiras  por  região  foram  publicadas  no  Diário  do

Legislativo, de 10.12.2014.
Cancelamento Compensatório:
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Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Valor (R$): 300.000,00
Justificação:  No cômputo  das  atividades  relacionadas  ao uso  de  agrotóxicos,  a

vigilância  e  a  conscientização  junto  aos  agricultores  e  comerciantes  exigem  um
aparelhamento  do  Estado  nem  sempre  condizente  com  sua  potencialidade  e
necessidade, dadas as limitações em termos de contingente de funcionários e dos
recursos destinados a essa área.  Assim, a solicitação de ações que promovam a
mitigação de uso de agrotóxicos na produção de alimentos por meio da qualificação
de agricultores e técnicos nos municípios deve merecer uma atenção especial e um
aporte adicional de recursos.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.140/2014
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  2.140/2014,  de  autoria  de  Eduardo  Antônio

Arantes do Nascimento, da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de
Minas Gerais - Fetaemg -, sugere alteração do Programa 46 - Qualidade Ambiental -
na proposta de revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - 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.

A proposta foi apresentada por meio eletrônico no Portal da Assembleia Legislativa,
ou em audiência pública realizada no período de 4/11 a 7/11/2014, em Belo Horizonte,
com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei  nº
5.496/2014, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015, para o exercício de
2015.

Publicada no Diário do Legislativo de 27/11/2014, vem a proposta a esta comissão
para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposta em análise visa criar dentro do Programa 46 - Qualidade Ambiental -

uma  ação  cuja  finalidade  é  a  de  elaborar  o  diagnóstico  do  Plano  Estadual  de
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Segurança Hídrica e, com isso, possibilitar conhecer, por bacia hidrográfica e região
do  Estado,  os  pontos  de  maior  vulnerabilidade  ambiental  e  hídrica.  O  plano
compreenderá,  no  futuro,  o  estabelecimento  de  medidas  de  revitalização  e
recuperação ambiental.

A proposta, apresentada pela Fetaemg, recebeu o apoio integral da diretora-geral
do Instituto Mineiro de Gestão das Águas -  Igam - durante reunião  da Comissão
Extraordinária das Águas, ocorrida em 13 de novembro do corrente ano. Sobre esse
tema assim se expressou a diretora-geral:  “Quero também, deputado, aproveitar a
oportunidade para falar que o Eduardo, da Fetaemg, fez uma proposta de emenda
parlamentar na semana passada, na Comissão de Meio Ambiente - estamos com o
planejamento, para o próximo ano, de contratação de um plano de segurança hídrica
para  o  Estado  de  Minas  Gerais.  Ele  apresentou  essa  proposta  de  emenda
parlamentar para uma parte do recurso, não é o recurso total. Entrei em contato com
o deputado André Quintão para pedir o apoio dele, porque a próxima instância é a
Comissão  de  Participação  Popular.  Quero  pedir  o  apoio  da  Assembleia  para
viabilizarmos isso. Então, com o recurso orçamentário que já prevemos no Igam para
o ano que vem, que possamos viabilizar esse plano de segurança hídrica, que é nada
mais do que uma avaliação dos pontos mais críticos, de vulnerabilidade de água, no
Estado de Minas  Gerais,  com  proposições  de  ações.  São  ações,  Polignano,  que
agregam,  sim,  infraestrutura  hídrica,  porque  vamos  precisar  pensar  nisso  neste
Estado.  Mas  concordo  com  você  que  infraestrutura  hídrica  desvinculada  de  um
programa efetivo de revitalização de bacias hidrográficas não dá resultado. Portanto o
termo de referência desse plano, que já estamos discutindo com a equipe do Igam,
agrega  uma  visão  de  engenharia  de  infraestrutura  hídrica  necessária  para
reservarmos  água  para  o  período  de  estiagem,  para  nos  dar  capacidade  de
resiliência, e a seca não vire escassez, como diz o Prof. Leo Heller, e também com
um  programa  amplo  de  revitalização  das  bacias  hidrográficas.  Que  possamos
realmente otimizar a aplicação de todos esses recursos que temos nessas ações".

A ação que se pretende criar não findará no próximo ano, pois a meta financeira
alocada  de  R$400.000,00  será  suficiente  para  a  realização  do  estudo  inicial,  o
diagnóstico.  O  prognóstico,  medidas  a  serem  tomadas  e  monitoramento  de  sua



924
____________________________________________________________________________

implementação deverão ficar para os próximos anos, quando deverá ser feita uma
adequação na ação.

Dessa forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma de
emendas ao Projeto de Lei nº 5.496/2014, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-
2015, para o exercício de 2015, com a criação de ação no âmbito do Programa 46 -
Qualidade Ambiental, com a finalidade de elaborar diagnóstico para o Plano Estadual
de  Segurança  Hídrica,  cujo  produto  será  diagnóstico  realizado,  a  unidade  será
diagnóstico, a meta física 1 e a financeira R$400.000,00.

Conclusão
Diante do exposto,  somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

2.140/2014 na forma da emenda ao Projeto de Lei nº 5.496/2014 anexa.
Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2014.
André Quintão, presidente e relator - Maria Tereza Lara - Duarte Bechir.

EMENDA Nº … AO PROJETO DE LEI Nº 5.496/2014
Programa: 046 - QUALIDADE AMBIENTAL
Ação: .... - Elaboração do Plano Estadual de Segurança Hídrica
Unidade Orçamentária: 2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS
Finalidade:  Realização de diagnóstico  para  a  elaboração do Plano  Estadual  de

Segurança Hídrica
Produto: Diagnóstico realizado
Unidade de medida: DIAGNÓSTICO
Metas por região (R$1,00)
*  -  As  metas  físicas  e  financeiras  por  região  foram  publicadas  no  Diário  do

Legislativo, de 10.12.2014.
Cancelamento Compensatório:
Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Valor (R$): 400.000,00

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.141/2014
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 2.141/2014, de autoria de Marcos Vinícius Dias
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Nunes, da Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Estado de Minas Gerais -
Fetaemg -  e outros,  sugere a elevação da meta financeira da Ação 4086 -  Feira
Estadual  de  Agricultura  Familiar  -  Agriminas  -  na  proposta  de  revisão  do  Plano
Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015 para o exercício de 2015,
com vistas à realização da Feira Agriminas e do II  Encontro da Biodiversidade do
Semiárido.

A proposta foi apresentada por meio eletrônico no Portal da Assembleia Legislativa,
ou em audiência pública realizada no período de 4/11 a 7/11/2014, em Belo Horizonte,
com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei  nº
5.496/2014, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015, para o exercício de
2015.

Publicada no Diário do Legislativo de 27/11/2014, vem a proposta a esta comissão
para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposta em análise é resultante da aglutinação de sugestões coletadas para

revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de 2014, relativas à realização da Feira
Agriminas e do II Encontro da Biodiversidade do Semiárido.

A Ação 4086 - Feira Estadual de Agricultura Familiar - Agriminas - foi criada a partir
de emenda popular apresentada ao Projeto de Lei nº 2.520/2011, que dispõe sobre o
PPAG  2012-2015,  aprovado  por  esta  Casa  em  dezembro  de  2011.  Na  ocasião,
prevaleceu o entendimento de que a inclusão dessa ação no PPAG era pertinente
porque, além de divulgar e valorizar os produtos da agricultura familiar, atendia aos
objetivos  do  programa  em  que  foi  inserida,  qual  seja,  Programa  161  -
Desenvolvimento da Agricultura Familiar e do Agronegócio.

Argumentou-se  ainda  que,  como  o  PPAG  já  previa  a  realização  da  Feira
Agropecuária  Superagro  para  atender  ao  setor  do  agronegócio,  seria  coerente
também  haver  apoio  do  Estado a  evento  pré-existente  e  exclusivo  da  agricultura
familiar, segmento altamente relevante para a agropecuária de Minas.

De  fato,  a  Agriminas  é  uma  feira  promovida  anualmente  sob  coordenação  da
Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Estado de Minas Gerais - Fetaemg -,
em  parceria  com  o  governo  estadual  e  outras  entidades  da  sociedade  civil
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organizada, com o objetivo de divulgar e fomentar a comercialização dos produtos da
agricultura familiar.

Em 2013, no período de 3 a 7 de julho, foi realizada em Belo Horizonte a 8ª Feira
Agriminas, que recebeu milhares de visitantes interessados em conhecer e adquirir
produtos  da  agricultura  familiar.  Além  da  oportunidade  de  divulgação  e
comercialização de seus produtos, os agricultores também participaram de palestras
focadas na melhoria da produção e expansão dos negócios.

Em  2014,  devido  aos  eventos  ligados  à  Copa  do  Mundo,  as  entidades
organizadoras optaram por não realizar a feira.

A  meta  financeira  prevista  para  execução  da  ação  em  2015  é  de  apenas
R$4.000,00,  insuficiente  para  a  efetiva  realização  do  evento.  Considerando  a
relevância  da  feira  na  divulgação  e  comercialização  dos  produtos  da  agricultura
familiar,  opinamos pela aprovação da demanda e sugerimos que a ação subsidie
também a realização do II Encontro da Agrobiodiversidade do Semiárido, que visa à
articulação e ao planejamento de ações estratégicas da Rede de Agrobiodiversidade
do Semiárido Mineiro.

Dessa forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma de
emendas ao Projeto de Lei nº 5.496/2014, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-
2015, para o exercício de 2015, e ao Projeto de Lei nº 5.497/2014, 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.

Conclusão
Diante do exposto,  somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

2.141/2014 na forma das emendas aos Projetos de Lei nºs 5.496/2014 e 5.497/2014
anexas.

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2014.
André Quintão, presidente - Maria Tereza Lara, relatora - Duarte Bechir.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 5.496/2014
Programa:  161  -  DESENVOLVIMENTO  SUSTENTÁVEL  DA  AGRICULTURA

FAMILIAR -
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Ação: 4086 - FEIRA ESTADUAL DE AGRICULTURA FAMILIAR - AGRIMINAS
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
*  -  As  metas  físicas  e  financeiras  por  região  foram  publicadas  no  Diário  do

Legislativo, de 10.12.2014.
Cancelamento Compensatório:
Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Valor (R$): 456.000,00

EMENDA Nº … AO PROJETO DE LEI Nº 5.497/2014
Acréscimo:
UO  beneficiada:  1231  -  Secretaria  de  Estado  de  Agricultura,  Pecuária  e

Abastecimento
Ação: Feira Estadual de Agricultura Familiar - Agriminas - Especificação do Objeto

de Gasto:
R$406.000,00 Destinado à Realização da Agriminas
R$50.000,00 Destinado ao II Encontro da Agrobiodiversidade do Semiárido
Objeto do gasto: Específico
Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES Valor: R$456.000,00
Dedução:
UO deduzida: 1991 - Reserva de Contingência
Ação: Reserva de Contingência
Categoria Econômica: A CLASSIFICAR Valor: R$456.000,00

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.142/2014
Comissão de Participação Popular

Relatório
A  Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  2.142/2014,  de  autoria  de  Glauco  Regis

Florisbelo, do Centro de Tecnologias Alternativas da Zona da Mata, sugere alteração
da Ação 4116 - Controle e Gestão Social das Políticas Públicas de Agricultura Familiar
- na proposta de revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-
2015 para o exercício de 2015, para aumentar sua meta financeira.

A proposta foi apresentada por meio eletrônico no Portal da Assembleia Legislativa,
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ou em audiência pública realizada no período de 4/11 a 7/11/2014, em Belo Horizonte,
com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei  nº
5.496/2014, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de
2015.

Publicada no Diário do Legislativo de 27/11/2014, vem a proposta a esta comissão
para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Ação  4116  -  Controle  e  Gestão  Social  das  Políticas  Públicas  de  Agricultura

Familiar - objetiva fortalecer a diretriz governamental de gestão para cidadania por
meio  do  apoio  ao  desenvolvimento  das  atividades  do  Conselho  Estadual  de
Desenvolvimento Rural Sustentável - Cedraf - e do Conselho Pró-Pequi. Além disso,
visa apoiar o desenvolvimento dos Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural
Sustentável, de modo a proporcionar a participação social no âmbito da formulação e
do  acompanhamento  das  políticas  públicas  de  desenvolvimento  sustentável  da
agricultura familiar e da reforma agrária no Estado.

Diante  da  demanda  existente  por  atividades  de  formação  de  agricultores  e
agricultoras e da necessidade de promover a capacitação da agricultura familiar, em
termos específicos, e também fortalecer a participação social, pede-se a ampliação
da meta financeira da referida ação. Nesse sentido, opinamos pelo acolhimento da
proposta em análise na forma de emenda ao Projeto de Lei nº 5.497/2014, 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.

Conclusão
Diante do exposto,  somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

2.142/2014 na forma da emenda ao Projeto de Lei nº 5.497/2014 anexa.
Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2014.
André Quintão, presidente - Duarte Bechir, relator - Maria Tereza Lara.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 5.497/2014
Valor: R$100.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiária: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento
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Objeto  do  Gasto:  4116  -  Controle  e  Gestão  Social  das  Políticas  Públicas  de
Agricultura Familiar (despesas correntes)

Região beneficiada: Estadual
Unidade(s) Orçamentária(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Proj.(s) / Ativ.(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência - Valor: R$100.000,00
Valor total das emendas: Valor: R$100.000,00
Valor total das deduções da Reserva de Contingência: Valor: R$100.000,00

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.143/2014
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 2.143/2014, de autoria de Ennia Guedes Bueno,

da Federação da Agricultura do Estado de Minas Gerais - Faemg -, e outros, sugere
alteração do Programa 109 - Proteção da Biodiversidade e Unidades de Conservação
- na proposta de revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-
2015 para  o  exercício  de  2015,  para  restauração  da Ação 4038 -  Regularização
Fundiária de Unidades de Conservação - no âmbito desse programa.

A proposta foi apresentada por meio eletrônico no Portal da Assembleia Legislativa,
ou em audiência pública realizada no período de 4/11 a 7/11/2014, em Belo Horizonte,
com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei  nº
5.496/2014, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015, para o exercício de
2015.

Publicada no Diário do Legislativo de 27/11/2014, vem a proposta a esta comissão
para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposta em análise visa restaurar a Ação 4038 - Regularização Fundiária de

Unidades de Conservação -, constante do primeiro exercício do PPAG 2012-2015,
para  promover  a  regularização  fundiária  das  unidades  de  conservação  -  UCs.  A
pretendida  regularização  tem  o  objetivo  de  amenizar  os  conflitos  gerados  pela
demora  nas  desapropriações  das  propriedades  particulares  situadas  no  interior
dessas áreas protegidas.

Segundo dados apresentados pelo diretor-geral do Instituto Estadual de Florestas -
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IEF - em audiência pública promovida pela ALMG no âmbito do monitoramento do
PPAG em 2013, havia na época um passivo de 350.000 a 400.000ha de áreas sem
regularização fundiária nas UCs de Minas Gerais. Os números apresentados refletem
um dado alarmante e implicam sérias consequências na vida dos proprietários de
terras  abarcadas  pelas  UCs e  na  qualidade  da  proteção  da  biodiversidade  nelas
existente.

Isso  porque,  uma vez  criada  uma UC de  proteção  integral,  ficam  proibidas  as
atividades causadoras de impacto, tais como o cultivo de alimentos, o extrativismo ou
a criação de animais. E, nos casos em que a desapropriação e a devida indenização
não são imediatas, não só o proprietário fica impedido de produzir, como fica sem
recursos para adquirir  novas terras com tal finalidade. A situação se agrava ainda
mais  quando  os  moradores  não  conseguem  comprovar  a  posse  dos  terrenos,  e
quando se  trata  de  agricultores  familiares  que não contam  com outras  fontes  de
renda.

Por  motivos  como esse,  o  Estado  tem  recebido  duras  críticas.  Na  Assembleia
Legislativa,  o  tema continua sendo  recorrente  nas  discussões  das  Comissões  de
Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável  e  de  Política  Agropecuária  e
Agroindustrial,  além  de  ser  retomado  anualmente  nas  audiências  públicas  de
monitoramento e revisão do PPAG.

Na  proposta  apresentada  pelo  Poder  Executivo  para  2015,  a  Ação  4038  -
Regularização Fundiária de Unidades de Conservação  -, reincorporada no PPAG a
partir de demanda popular colhida no processo de revisão de 2014, foi novamente
excluída sob a alegação de que não havia recurso para a ação, “criada por emenda
parlamentar”.  Tendo isso em conta e considerando a importância da regularização
fundiária das UCs para evitar conflitos sociais e garantir a proteção da biodiversidade,
opinamos pela criação de ação, restaurando a Ação 4038.

Dessa forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma de
emenda ao Projeto de Lei nº 5.496/2014, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-
2015 para o exercício de 2015.

Conclusão
Diante do exposto,  somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

2.143/2014 na forma da emenda ao Projeto de Lei nº 5.496/2014 anexa.
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Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2014.
André Quintão, presidente e relator - Maria Tereza Lara - Duarte Bechir.

EMENDA Nº … AO PROJETO DE LEI Nº 5.496/2014
Programa:  109  -  PROTEÇÃO  DA  BIODIVERSIDADE  E  UNIDADES  DE

CONSERVAÇÃO
Ação: .... - Regularização Fundiária de Unidades de Conservação
Unidade Orçamentária: 2101 - INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS
Finalidade:  PROMOVER A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DAS UNIDADES DE

CONSERVAÇÃO ESTADUAIS JÁ EXISTENTES COMO FORMA DE ELIMINAR O
PASSIVO AMBIENTAL EXISTENTE NO ESTADO.

Produto: ÁREA REGULARIZADA
Unidade de medida: HECTARE
Metas por região (R$1,00)
*  -  As  metas  físicas  e  financeiras  por  região  foram  publicadas  no  Diário  do

Legislativo, de 10.12.2014.
Cancelamento Compensatório:
Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Valor (R$): 100.000,00
Justificação: A regularização fundiária em unidades de conservação - UCs - tem o

objetivo  de  amenizar  os  conflitos  gerados  pela  demora  nas  desapropriações  das
propriedades particulares situadas no interior dessas áreas protegidas.

Segundo dados apresentados pelo diretor-geral do Instituto Estadual de Florestas -
IEF - em audiência pública promovida pela ALMG no âmbito do monitoramento do
PPAG em 2013, havia na época um passivo de 350.000 a 400.000ha de áreas sem
regularização fundiária nas UCs de Minas Gerais. Os números apresentados refletem
um dado alarmante e implicam sérias consequências na vida dos proprietários de
terras  abarcadas  pelas  UCs e  na  qualidade  da  proteção  da  biodiversidade  nelas
existente.

Isso  porque,  uma vez  criada  uma UC de  proteção  integral,  ficam  proibidas  as
atividades causadoras de impacto, tais como o cultivo de alimentos, o extrativismo ou
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a criação de animais. E, nos casos em que a desapropriação e a devida indenização
não são imediatas, não só o proprietário fica impedido de produzir, como fica sem
recursos para adquirir  novas terras com tal finalidade. A situação se agrava ainda
mais  quando  os  moradores  não  conseguem  comprovar  a  posse  dos  terrenos,  e
quando se  trata  de  agricultores  familiares  que não contam  com outras  fontes  de
renda.

Tendo em vista que o Estado não avançou na regularização dessas áreas em 2014,
é necessário que essa ação seja recriada.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.144/2014
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 2.144/2014, de autoria de Afonso Corrêa Diana,

da  Federação  dos  Trabalhadores  na  Agricultura  do  Estado  de  Minas  Gerais  -
Fetaemg -, sugere alteração da Ação 4008 - Apoio às Parcerias Fundiárias e Ações
de Cidadania - na proposta de revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental -
PPAG -2012-2015 para o exercício de 2015, para ampliação de suas metas física e
financeira.

A proposta foi apresentada por meio eletrônico no Portal da Assembleia Legislativa
ou em audiência pública realizada no período de 4 7/11/2014, em Belo Horizonte, com
a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o  aprimoramento  do  Projeto  de  Lei  nº
5.496/2014, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de
2015.

Publicada no Diário do Legislativo de 27/11/2014, vem a proposta a esta comissão
para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposta em análise solicita acréscimo às metas física e financeira da Ação 4008

- Apoio às Parcerias Fundiárias e Ações de Cidadania -, destinada a prestar apoio aos
grupos  em  situação  de  risco  em  conflitos  fundiários,  especialmente  em
assentamentos não regularizados pelo poder público. A proposta demanda o apoio do
Estado  para  o  desenvolvimento  produtivo  dos  assentamentos  e  das  famílias
destinatárias de processos de regularização fundiária.  A despeito da relevância da
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ação, a meta financeira proposta para 2015 é bastante modesta, frente à demanda
observada.

Em 2014, o governo do Estado extinguiu o Instituto Estadual de Terras - Iter - ,
tendo transferido suas competências em relação à regularização fundiária rural para a
Secretaria  de  Estado  da  Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento  -  Seapa  -  e  em
relação à  arrecadação e  patrimonialização das  áreas  devolutas  para a  Fundação
Rural  Mineira  -  Ruralminas.  Nessa  conjuntura,  foi  criada  a  Superintendência  de
Regularização  Fundiária,  e  a  Subsecretaria  de  Agricultura  Familiar  passou  a  ser
denominada Subsecretaria de Agricultura Familiar e Regularização Fundiária - Sarf-
Seapa.

Dentre os vários desafios para a efetivação do reordenamento agrário, destacam-se
a superação da falta de estrutura (humana e financeira), os entraves burocráticos e
jurídicos  nos  processos  da  desapropriação  fundiária  de  terras  consideradas
improdutivas e de ocupação de terras devolutas (terras públicas) e a estruturação dos
assentamentos.

As ações das políticas públicas fundiária e de reforma agrária, com o objetivo de
redução da pobreza e das desigualdades sociais, apenas trarão efeitos positivos em
um contexto econômico favorável à produção da agricultura familiar. Nesse aspecto, o
desenvolvimento dos assentamentos depende significativamente das demais políticas
públicas  para  o  meio  rural.  Por  exemplo,  os  programas  de  reforma agrária  e  de
crédito  fundiário  articulam-se  com  políticas  públicas  de  assistência  técnica  e
instalação de infraestrutura produtiva e de habitação nessas propriedades.

Dessa forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma de
emendas ao Projeto de Lei nº 5.496/2014, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-
2015 para o exercício de 2015, e ao Projeto de Lei nº 5.497/2014, que estima as
receitas  e  fixa  as  despesas  do Orçamento  Fiscal  do  Estado e do  Orçamento de
Investimento das Empresas Controladas pelo Estado para o exercício de 2015.

Conclusão
Diante do exposto,  somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

2.144/2014 na forma das emendas aos Projetos de Lei nºs 5.496/2014 e 5.497/2014
anexas.
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Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2014.
André Quintão, presidente - Maria Tereza Lara, relatora - Duarte Bechir.

EMENDA Nº … AO PROJETO DE LEI Nº 5.496/2014
Programa: 144 - PROMOÇÃO, DEFESA DA CIDADANIA NO CAMPO E ACESSO

AO CRÉDITO FUNDIÁRIO
Ação: 4008 - APOIO ÀS PARCERIAS FUNDIÁRIAS E AÇÕES DE CIDADANIA
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
*  -  As  metas  físicas  e  financeiras  por  região  foram  publicadas  no  Diário  do

Legislativo, de 10.12.2014.
Cancelamento Compensatório:
Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Valor (R$): 60.000,00
Justificação: A ação aponta para o apoio do Estado ao desenvolvimento produtivo

de assentamentos e famílias destinatárias de processos de regularização fundiária. A
meta proposta para 2014 de R$20.000,00 é bastante modesta.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 5.497/2014
Acréscimo:
UO  beneficiada:  1231  -  Secretaria  de  Estado  de  Agricultura,  Pecuária  e

Abastecimento
Ação: Apoio às Parcerias Fundiárias e Ações de Cidadania
Objeto do gasto: Genérico
Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES Valor: R$60.000,00
Dedução:
UO deduzida: 1991 - Reserva de Contingência
Ação: Reserva de Contingência
Categoria Econômica: A CLASSIFICAR Valor: R$60.000,00

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.145/2014
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta  de  Ação Legislativa  nº  2.145/2014,  de  autoria  de  Marilene Faustino
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Pereira, da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais -
Fetaemg - e outros, sugere alteração da Ação 4367 - Capacitação de Jovens Rurais -
na proposta de revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-
2015  para  o  exercício  de  2015,  para  aquisição  de  equipamento  audiovisual  e
construção  de  uma  sala  de  recursos  na  Escola  Municipal  Idalino  Almeida  na
Comunidade  Quilombola  do  Rosário,  no  Município  de  Virgem  da  Lapa,  e  para
ampliação de metas financeira e física da ação.

A proposta foi apresentada por meio eletrônico no Portal da Assembleia Legislativa
ou em audiência pública realizada no período de 4 a 7/11/2014, em Belo Horizonte,
com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei  nº
5.496/2014, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de
2015.

Publicada no Diário do Legislativo de 22/11/2014, vem a proposta a esta comissão
para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposta em análise é resultante da aglutinação de sugestões coletadas para

revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de 2015, relativas à qualificação de
jovens rurais no viés do empreendedorismo e protagonismo em suas comunidades e
à melhoria de instalações físicas e de recursos didáticos no Município de Virgem da
Lapa.

A manutenção de jovens no campo é parte importante do desafio do Estado para a
promoção do desenvolvimento rural sustentável. A qualificação desses jovens deve
ocorrer  não  apenas  nos  aspectos  de  desenvolvimento  técnico  mas  também  nas
práticas  de  gestão  da  produção  e  de  estímulo  e  treinamento  para  o
empreendedorismo.  Objetivamente,  impõe-se  o  treinamento  desses  jovens
agricultores nos procedimentos e na organização necessários ao acesso a políticas
como  o  Programa  de  Fortalecimento  da  Agricultura  Familiar  -  Pronaf  -  e  de
comercialização  para  o  mercado  institucional,  como  o  Programa  Nacional  de
Alimentação Escolar - Pnae.

O PPAG 2012-2015 já conta com Ação 4367 destinada à qualificação de jovens
rurais, e sua programação pode atender às demandas apresentadas.
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Dessa forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma de
requerimento  com  pedido  de  providências  à  Empresa  de  Assistência  Técnica  e
Extensão  Rural  de  Minas  Gerais  -  Emater-MG -,  solicitando  especial  atenção  na
orientação  de  jovens  de  Virgem  da  Lapa  e  apoio  na  obtenção  de  recursos  de
infraestrutura necessários à sua qualificação; de requerimento com novo pedido de
providências  à  mesma entidade  para  reforço  na  qualificação  do  jovem  rural  com
vistas  à  promoção  do  acesso  ao  Pronaf,  em  especial  ao  Pronaf  Jovem;  e  de
requerimento com pedido de providências à Secretaria de Estado de Educação para
que  estude  a  viabilidade  de  estabelecer  convênio  com  a  Prefeitura  Municipal  de
Virgem da Lapa com vistas à melhoria de instalações físicas e de recursos didáticos
nas escolas municipais.

Conclusão
Diante do exposto,  somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

2.145/2014 na forma dos requerimentos anexos.
Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2014.
Maria Tereza Lara, presidente e relatora - Fred Costa - Fabiano Tolentino.

REQUERIMENTO Nº …/...
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

2.145/2014,  de  autoria  de  Marilene  Faustino  Pereira,  da  Federação  dos
Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais - Fetaemg - e outros, requer
a V.  Exa.,  nos termos regimentais,  seja enviado ofício  à  Empresa de Assistência
Técnica  e  Extensão  Rural  de  Minas  Gerais  -  Emater-MG  -  solicitando  especial
atenção à orientação de jovens  rurais  de Virgem da Lapa na capacitação para o
empreendedorismo e apoio na obtenção de recursos de infraestrutura necessários à
sua qualificação.

Sala das Reuniões, … de ... de …
André Quintão, presidente.
Justificação: A manutenção de jovens no campo é parte importante do desafio do

Estado para a promoção do desenvolvimento rural sustentável. A qualificação desses
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jovens  deve  ocorrer  não  apenas  nos  aspectos  de  desenvolvimento  técnico  mas
também  nas  práticas  de  gestão  da  produção,  estímulo  e  treinamento  para  o
empreendedorismo.

REQUERIMENTO Nº …/...
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

2.145/2014,  de  autoria  de  Marilene  Faustino  Pereira,  da  Federação  dos
Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais - Fetaemg - e outros, requer
a V.  Exa.,  nos termos regimentais,  seja enviado ofício  à  Empresa de Assistência
Técnica  e  Extensão Rural  de Minas Gerais  -  Emater-MG -  solicitando reforço  na
qualificação do jovem rural com vistas à promoção do acesso ao Pronaf, em especial
ao Pronaf Jovem, e nos requisitos e regras para fornecimento ao Programa Nacional
de Alimentação Escolar - Pnae.

Sala das Reuniões, … de ... de …
André Quintão, presidente.
Justificação:  O  treinamento  de  jovens  agricultores  nos  procedimentos  e  na

organização necessários ao acesso a políticas como o Programa de Fortalecimento
da Agricultura Familiar - Pronaf - e de comercialização para o mercado institucional,
como o Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae -, é decisivo para oferecer
a esse público perspectivas de desenvolvimento de atividade produtiva que lhe deem
suporte para a continuidade da vida no campo.

REQUERIMENTO Nº …/...
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

2.145/2014,  de  autoria  de  Marilene  Faustino  Pereira,  da  Federação  dos
Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais - Fetaemg - e outros, requer
a V. Exa., nos termos regimentais, seja enviado pedido de providências à Secretaria
de Estado de Educação para que estude a viabilidade de estabelecer convênio com a
Prefeitura  Municipal  de  Virgem  da  Lapa  com  vistas  promover  a  melhoria  de
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instalações físicas e de recursos didáticos nas escolas municipais, em especial na
Escola Municipal Idalino Almeida, na Comunidade Quilombola do Rosário.

Sala das Reuniões, … de ... de …
André Quintão, presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.146/2014
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 2.146/2014, de autoria de Dilma Abreu Rocha, do

Conselho  Estadual  Antidrogas  de  Minas  Gerais,  sugere  alteração  da finalidade  e
ampliação da meta financeira da Ação 4089 - Municipalização e Descentralização de
Políticas  sobre  Drogas  -  na  proposta  de  revisão  do  Plano  Plurianual  de  Ação
Governamental - PPAG - 2012-2015 para o exercício de 2015.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 4 a 7/11/2014, em
Belo  Horizonte,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o  aprimoramento  do
Projeto de Lei nº 5.496/2014, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o
exercício de 2015.

Publicada no Diário do Legislativo de 27/11/2014, vem a proposta a esta comissão
para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A  proposta  em  epígrafe  pretende  incluir  na  finalidade  da  Ação  4089  -

Municipalização  e  Descentralização  de  Políticas  sobre  Drogas  -  a  expressão  “e
incentivar os municípios a instituírem conselhos municipais de políticas sobre drogas”.
O objetivo  é  tratar  o  problema do uso e  abuso de drogas  e  fortalecer  as  ações
antidrogas  nos  municípios,  por  meio  desses  conselhos.  Para  tanto,  propõe-se
também a ampliação da meta financeira em R$1.800.000,00, destinados à criação e à
manutenção de pelo menos 100 conselhos municipais  de políticas sobre drogas -
Comads  -  nas  diferentes  regiões  de  Minas,  com  vistas  a  orientar  e  incentivar  a
participação do poder público local e da sociedade civil organizada na proposição da
política municipal antidrogas e na criação do programa municipal antidrogas.

A proposta se coaduna com as diretrizes da Política Nacional sobre Drogas, que
preconiza o comprometimento dos governos federal, estaduais e municipais com o



939
____________________________________________________________________________

financiamento, a formulação, a implementação e a avaliação de programas e ações
de redução de danos sociais e à saúde, considerando-se as peculiaridades locais e
regionais. Nesse sentido, mostra-se pertinente a sugestão de alteração da finalidade
da Ação 4089 - Municipalização e Descentralização de Políticas sobre Drogas -, de
modo a contemplar o apoio à implantação de conselhos municipais de políticas sobre
drogas. Todavia opinamos pelo não acolhimento da sugestão de ampliação da meta
financeira.  Segundo  informações  fornecidas  pela  Secretaria  de  Planejamento  e
Gestão, parte da ação é executada por intermédio de termo de parceria, em vias de
encerramento  do  prazo  de vigência,  com uma organização  da sociedade civil  de
interesse  público,  cujo  acordo  passará  por  processo  de  renegociação  ou  nova
contratação em 2015. Para 2015, já há a previsão de R$3.471.030,00 alocados nessa
ação, para beneficiar cinco municípios.

Quanto  às  demais  sugestões,  entendemos  que  são  relevantes  e  oportunas,  e
opinamos pelo acolhimento da proposta em análise na forma de emenda ao Projeto
de  Lei  nº  5.496/2014,  que  dispõe  sobre  a  revisão  do  PPAG  2012-2015  para  o
exercício de 2015, com vistas a restaurar a finalidade da Ação 4089 vigente em 2014,
que contempla o apoio à  implantação de conselhos municipais de políticas  sobre
drogas.  De  modo  a  reforçar  essa  diretriz,  opinamos  também  por,  mediante
requerimento,  solicitar  encaminhamento  de  ofício  com  pedido  de  providências  à
Subsecretaria de Políticas sobre Drogas, solicitando a implementação de políticas de
apoio à criação de Conselhos Municipais sobre Drogas -  Comads -,  com vistas a
fortalecer as ações antidrogas nos municípios.

Conclusão
Diante do exposto,  somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

2.146/2014 na forma da emenda ao Projeto de Lei nº 5.496/2014 e do requerimento
anexos.

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2014.
Maria Tereza Lara, presidente e relatora - Fred Costa - Fabiano Tolentino.

EMENDA Nº … AO PROJETO DE LEI Nº 5.496/2014
Programa: 152 - Fomento à gestão local de políticas sobre drogas
Ação: 4089 - Municipalização e descentralização de políticas sobre drogas
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Mudança de finalidade:
Para: Identificar, articular e estimular ações, serviços, recursos sociais, culturais e

comunitários, visando ao apoio à implantação de conselhos municipais de políticas
sobre drogas e à consolidação e efetivação das estratégias  de municipalização e
descentralização da política pública sobre drogas.

REQUERIMENTO Nº …/...
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

2.146/2014,  de  Dilma  Abreu  Rocha,  do  Conselho  Estadual  Antidrogas  de  Minas
Gerais,  requer  a  V.  Exa.,  nos  termos  regimentais,  seja  enviado  pedido  de
providências à Subsecretaria de Políticas sobre Drogas, solicitando a implementação
de políticas de apoio à criação de Conselhos Municipais sobre Drogas - Comads -,
com vistas a fortalecer as ações antidrogas nos municípios.

Sala das Reuniões, … de ... de …
André Quintão, presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.148/2014
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 2.148/2014, de autoria de Aline de Freitas Veloso,

da Federação da Agricultura do Estado de Minas Gerais - Faemg -, sugere alteração
da Ação 4429 - Incentivo ao Desenvolvimento e a Transferência da Tecnologia das
Cadeias Produtivas da Agropecuária e da Silvicultura -  na proposta de revisão do
Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015 para o exercício de
2015, para ampliar sua meta financeira.

A proposta foi apresentada por meio eletrônico no Portal da Assembleia Legislativa,
ou em audiência pública realizada no período de 4/11 a 7/11/2014, em Belo Horizonte,
com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei  nº
5.496/2014, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015, para o exercício de
2015.

Publicada no Diário do Legislativo de 27/11/2014, vem a proposta a esta comissão
para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.
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Fundamentação
O objetivo da proposição é ampliar o escopo da Ação 4429, que deixaria de ser

unicamente  voltada  para  a  integração  Lavoura,  Pecuária  e  Floresta,  para  ter  a
finalidade de promover e desenvolver a agropecuária e a silvicultura, por meio do
fortalecimento  do  Conselho  Estadual  de  Politica  Agrícola  -  Cepa  -  e  respectivas
Câmaras Técnicas e da ampliação das ações de fomento à organização social,  à
produção,  ao  beneficiamento  e  à  comercialização  dos  produtos  da  agroenergia,
apicultura,  olericultura,  floricultura,  fruticultura,  ovinocaprinocultura,  cachaça  de
alambique, silvicultura e Agricultura de Baixo Carbono - ABC - e, ainda, do estímulo
ao  uso  de  sistemas  multifuncionais  de  produção  integrada  como  alternativa
sustentável de uso do solo.

Essa  proposta  está  alicerçada  no  Decreto  de  Competências  da  Secretaria  de
Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais - Seapa-MG - (nº
46.471,  de  2/4/2014),  principalmente  nas  atribuições  da  Superintendência  de
Desenvolvimento Agropecuário e da Silvicultura. O arcabouço legal se sustenta nos
instrumentos: Lei 17.213, de 12/12/2007; Lei 12.998, de 30/7/1998; Lei 14.009, de
5/10/2001; Lei 14.535, de 27/12/2002; Lei Delegada 105, de 19/1/2003; Lei 14.581,
de 17/1/2003; Deliberação Normativa 074, de 9/9/2004; Lei 15.456, de 12/1/2005; Lei
15.976, de 13/1/2006; Diretiva n.º 1 do Copam, de 7/7/2008; Decreto n.º 45.166, de
4/9/2009; Lei 18.365, de 15/9/2009; Lei 19.485, de 13/1/2011; Lei Delegada 180, de
20/1/2011; Decreto nº 45.940, de 27/3/2012; Lei 20.619, de 14/1/2013.

A meta financeira prevista para execução da ação em 2015 é de  R$24.000,00,
inferior ao proposto em 2014, de cerca de R$200.000,00.

Tendo em vista a ampliação da finalidade da ação proposta para 2015, de modo a
favorecer  o  desenvolvimento  e  a  transferência  de  tecnologia  das  cadeias  da
agropecuária e da silvicultura, o acréscimo de recursos para a ação é pertinente.

Dessa forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma de
emenda ao Projeto de Lei nº 5.497/2014, 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.
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Conclusão
Diante do exposto,  somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

2.148/2014 na forma da emenda ao Projeto de Lei nº 5.497/2014 anexa.
Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2014.
André Quintão, presidente - Duarte Bechir, relator - Maria Tereza Lara.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 5.497/2014
Valor: R$256.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento
Objeto  do  Gasto:  4429  -  Incentivo  ao  Desenvolvimento  e  à  Transferência  da

Tecnologia das Cadeias Produtivas da Agropecuária e da Silvicultura
Especificação do Objeto do Gasto: R$80.000,00 para a Realização de Diagnóstico

da  Cadeia  Produtiva  do  Mel  e  dos  Demais  Produtos  das  Abelhas  Restante:
R$176.000,00 - Ação 4429 (despesas correntes)

Região beneficiada: Estadual
Unidade(s) Orçamentária(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência
Proj.(s) / Ativ.(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência - Valor: R$256.000,00
Valor total das emenda Valor: R$256.000,00
Valor total das deduções da Reserva de Contingência Valor: R$256.000,00

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.149/2014
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 2.149/2014, de autoria de Maria Rita Fernandes

da Figueiredo, da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas
Gerais - Fetaemg -, sugere alteração do Programa 258 - Regularização Fundiária - na
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.

A proposta foi apresentada por meio eletrônico no Portal da Assembleia Legislativa
ou em audiência pública realizada no período de 4 a 7/11/2014, em Belo Horizonte,
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com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei  nº
5.496/2014, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de
2015.

Publicada no Diário do Legislativo de 27/11/2014, vem a proposta a esta comissão
para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
Atualmente, dentre os vários desafios para a efetivação do reordenamento agrário,

destacam-se  a  superação  da  falta  de  estrutura  (humana  e  financeira),  entraves
burocráticos  e  jurídicos  nos  processos  da  desapropriação  fundiária  de  terras
consideradas improdutivas e de ocupação de terras devolutas (terras públicas) e a
estruturação dos assentamentos.

A nova ação proposta, “Discriminatória e Arrecadação de Terras Devolutas”, visará
promover  uma ação discriminatória  em todo o âmbito estadual  e arrecadar  terras
devolutas para efetivar a regularização fundiária rural.

Em 2014,  o governo do Estado alterou a estrutura administrativa,  extinguindo e
promovendo a fusão de vários órgãos, dentre eles o Instituto Estadual de Terras - Iter.
Suas competências em relação à regularização fundiária rural foram transferidas para
a Secretaria  de  Estado  de Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento  -  Seapa -,  e  a
arrecadação  e  patrimonialização  das  áreas  devolutas  para  a  Ruralminas.  Apesar
disso, ainda hoje não foi criada ação para efetivar tais competências.

Portanto,  essa  nova  ação  ficaria  a  cargo  da  Ruralminas,  que  assumiu  a
responsabilidade pela discriminação e arrecadação de terras.

Dessa forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma de
emenda ao Projeto de Lei nº 5.496/2014, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-
2015 para o exercício de 2015.

Conclusão
Diante do exposto,  somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

2.149/2014 na forma da emenda ao Projeto de Lei nº 5.496/2014 anexa.
Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2014.
André Quintão, presidente e relator - Maria Tereza Lara - Duarte Bechir.
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EMENDA Nº … AO PROJETO DE LEI Nº 5.496/2014
Programa: 258 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
Ação: ... - Discriminatória e Arrecadação de Terras Devolutas
Unidade Orçamentária: 2111 - Fundação Rural Mineira - Ruralminas
Finalidade:  promover  ação discriminatória  no âmbito  estadual  e arrecadar  terras

devolutas para efetivar a regularização fundiária rural.
Produto: áreas discriminadas e arrecadadas
Unidade de medida: áreas regularizadas
Metas por região (R$1,00)
*  -  As  metas  físicas  e  financeiras  por  região  foram  publicadas  no  Diário  do

Legislativo, de 10.12.2014.
Cancelamento Compensatório:
Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Valor (R$): 1.000.000,00
Justificação:  Atualmente,  dentre  os  vários  desafios  para  a  efetivação  do

reordenamento agrário,  destacam-se a superação da falta de estrutura (humana e
financeira),  entraves  burocráticos  e  jurídicos  nos  processos  da  desapropriação
fundiária  de  terras  consideradas  improdutivas  e  de  ocupação de  terras  devolutas
(terras  públicas)  e  a  estruturação  dos  assentamentos.  A  nova  ação  proposta,
“Discriminatória  e  Arrecadação  de  Terras  Devolutas”,  visará  promover  uma  ação
discriminatória em todo o âmbito estadual e arrecadar terras devolutas para efetivar a
regularização fundiária rural.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.150/2014
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 2.150/2014, de autoria de Edmar Martins Cabral

e outros, sugere alteração do Programa 034 - Minas Mais Segura -, na proposta de
revisão do Plano Plurianual  de Ação Governamental  -  PPAG -  2012-2015 para  o
exercício 2015, a fim de contemplar a realização de fóruns comunitários de prevenção
social  à violência e à criminalidade e de incluir  novas ações para:  a)  promover  a



945
____________________________________________________________________________

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.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 4 a 7/11/2014, em
Belo  Horizonte,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o  aprimoramento  do
Projeto de Lei nº 5.496/2014, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o
exercício de 2015.

Publicada no Diário do Legislativo de 27/11/2014, vem a proposta a esta comissão
para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposta em análise é resultante da aglutinação de sugestões coletadas durante

as audiências públicas de revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de 2015 e
sugere alterações 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.

Segundo a Secretaria  de Defesa Social,  o  programa Fica Vivo tem por  objetivo
controlar  e  prevenir  a  ocorrência  de  homicídios  em  áreas  com  altos  índices  de
criminalidade violenta em cidades de Minas Gerais. O programa foi criado em 2003 e
é executado por meio dos centros de prevenção à criminalidade, equipamentos que
são  sedes  de  referência  para  as  comunidades  atendidas  (Disponível  em:
https://www.seds.mg.gov.br/index.php?
option=com_content&task=view&id=283&Itemid=117 ).

A sugestão apresentada agrega novas atividades  a esses centros,  favoráveis  à
prevenção  de  homicídios.  Saliente-se  que  esse  aperfeiçoamento  do  programa  é
necessário, pois o índice de homicídios tem crescido em Minas Gerais nos últimos 10
anos. Reportagem do jornal Hoje em Dia de 19 de julho de 2013 apontava que, em
Belo Horizonte, a taxa de homicídios juvenis para cada grupo de 100 mil habitantes é
de 100,4, ante 20,1 na capital paulista. (Disponível em: http://www.hojeemdia.com.br  /
horizontes/homicidios-caem-nas-capitais-do-sudeste-exceto-em-belo-horizonte-
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1.148308). Os dados são da pesquisa  Mapa da Violência 2013,  desenvolvida pelo
Centro de Estudos Latino-Americanos a partir da base de dados do Subsistema de
Informação sobre Mortalidade - SIM -, do Ministério da Saúde.

Sugerimos, assim, acréscimo de R$1.100.000,00 na Ação 4169 - Prevenção Social
da Criminalidade -, com especificação do objeto do gasto, no âmbito do programa
Fica  Vivo,  de  R$600.000,00  para  a  realização  da  Olimpíada  Fica  Vivo;  de
R$400.000,00  para  a  realização  do  projeto  Circulação,  que  prevê  excursões  dos
jovens atendidos pelo programa em diferentes espaços da cidade; e de R$100.000,00
para  a  realização  dos  fóruns  comunitários  de  prevenção  social  à  violência  e  à
criminalidade

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  exame na  forma  de
emenda ao Projeto de Lei nº 5.497/2014, 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.

Conclusão
Diante do exposto,  somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

2.150/2014 por meio da emenda ao Projeto de Lei nº 5.497/2014 anexa.
Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2014.
Maria Tereza Lara, presidente e relatora - Fred Costa - Fabiano Tolentino.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 5.497/2014
Acréscimo:
UO beneficiada: 1451 - Secretaria de Estado de Defesa Social
Ação:  Prevenção  Social  à  Criminalidade  -  no  Âmbito  do  Projeto  Fica  Vivo,

Especificar:  R$600.000,00 para  Realizar  Olimpíada  Fica  Vivo;  R$400.000,00  para
Realizar o Projeto Circulação, Que Prevê Excursões dos Jovens Atendidos Pelo Fica
Vivo  em  Diferentes  Espaços  da  Cidade;  e  R$100.000,00  para  Realizar  Fóruns
Comunitários de Prevenção Social à Violência e à Criminalidade

Objeto do gasto: Específico
Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES Valor: R$1.100.000,00
Dedução:
UO deduzida: 1991 - Reserva de Contingência
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Ação: Reserva de Contingência
Categoria Econômica: A CLASSIFICAR Valor: R$1.100.000,00

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.152/2014
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  2.152/2014,  de  autoria  de  Eduardo  Antônio

Arantes do Nascimento, da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de
Minas Gerais - Fetaemg -, sugere alteração do Programa 46 - Qualidade Ambiental -
na proposta de revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-
2015 para o exercício de 2015, para inclusão de ação denominada Operacionalização
do Cadastro Ambiental Rural para a Agricultura Familiar.

A proposta foi apresentada por meio eletrônico no Portal da Assembleia Legislativa,
ou em audiência pública realizada no período de 4/11 a 7/11/2014, em Belo Horizonte,
com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei  nº
5.496/2014, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de
2015.

Publicada no Diário do Legislativo de 27/11/2014, vem a proposta a esta comissão
para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposta  em  exame requer  a  inclusão  no  PPAG  de  uma nova  ação  com  a

finalidade de subsidiar a operacionalização do Cadastro Ambiental Rural - CAR - para
a agricultura  familiar,  propondo-se,  como meta financeira,  relativa à realização de
cadastros, o valor de R$1.000.000,00.

De fato, com o advento do Novo Código Florestal (Lei Federal nº 12.651, de 25 de
maio de 2012) e da Lei Florestal Mineira (Lei nº 20.992, de 16 de dezembro de 2013,
que  segue  os  parâmetros  da  lei  federal),  criou-se  o  CAR no  âmbito  do  Sistema
Nacional de Informação sobre Meio Ambiente - Sinima -, obrigatório para todos os
imóveis  rurais.  O cadastro foi  criado com a finalidade de integrar  as  informações
ambientais  das  propriedades  e  posses  rurais,  compondo  base  de  dados  para
controle,  monitoramento,  planejamento  ambiental  e  econômico.  O prazo  para  sua
efetivação se estende até 6/5/2015.
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Em  Minas  Gerais  existem  cerca  de  467  mil  propriedades  rurais  de  agricultura
familiar, todas elas sujeitas às exigências legais de cadastramento. Com base na lei
mineira, para o registro de reserva legal no CAR em imóvel de agricultor familiar, o
poder público garantirá a assistência técnica, além de apoio técnico e jurídico gratuito,
cabendo ao órgão ambiental estadual ou à instituição habilitada realizar a captação
das coordenadas geográficas da referida área.  Em especial,  é  obrigação legal  do
Estado  apoiar  tecnicamente  a  inscrição  dos  imóveis  de  agricultores  familiares  e
outros  com  área  de  até  quatro  módulos  fiscais.  O  elevado  número  de
estabelecimentos rurais da agricultura familiar aponta o desafio estabelecido. Como
essa tarefa não está prevista objetivamente em nenhuma ação do PPAG, sugerimos a
sua inclusão, visto ser o CAR importante instrumento para a regularização ambiental
das propriedades rurais.

Dessa forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de
emenda ao Projeto de Lei nº 5.496/2014, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-
2015, com a inclusão de uma nova ação de Apoio à Inscrição de Estabelecimentos
Rurais da Agricultura Familiar no Cadastro Ambiental Rural - CAR -, cuja finalidade
seja a  de  estruturar  escritórios  regionais  do  Sisema, para  realização do  cadastro
ambiental  rural  de  estabelecimentos  com  até  quatro  módulos  fiscais.  Sugere-se,
ainda,  para  a  nova  ação  os  seguintes  fatores:  órgão  executor:  Semad;  meta
financeira:  R$720.800,00;  regionalização:  estadual;  produto:  unidade  regional
apoiada.

Conclusão
Diante do exposto,  somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

2.152/2014 na forma da emenda ao Projeto de Lei nº 5.496/2014 anexa.
Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2014.
André Quintão, presidente e relator - Maria Tereza Lara - Duarte Bechir.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 5.496/2014
Programa: 046 - QUALIDADE AMBIENTAL
Ação: .... - Apoio à Inscrição de Estabelecimentos Rurais da Agricultura Familiar no

Cadastro Ambiental Rural - CAR
Unidade Orçamentária: 2101 - INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS
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Finalidade: Estruturar escritórios regionais do SISEMA, para realização do cadastro
ambiental rural - CAR, de estabelecimentos até quatro módulos fiscais.

Produto: UNIDADE REGIONAL APOIADA
Unidade de medida: UNIDADE REGIONAL
Metas por região (R$1,00)
*  -  As  metas  físicas  e  financeiras  por  região  foram  publicadas  no  Diário  do

Legislativo, de 10.12.2014.
Cancelamento Compensatório:
Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Valor (R$): 720.800,00
Justificação: Com o advento do Novo Código Florestal (Lei Federal nº 12.651, de 25

de maio de 2012) e da Lei Florestal Mineira (Lei nº 20.992, de 16 de dezembro de
2013, que segue os parâmetros da lei federal), criou-se o Cadastro Ambiental Rural -
CAR - no âmbito do Sistema Nacional de Informação sobre Meio Ambiente - Sinima -,
obrigatório para todos os imóveis rurais, com a finalidade de integrar as informações
ambientais  das  propriedades  e  posses  rurais,  compondo  base  de  dados  para
controle,  monitoramento,  planejamento  ambiental  e  econômico.  O  prazo  para  a
efetivação do cadastro se estende até 6/5/2015.

Em  Minas  Gerais  existem  cerca  de  467  mil  propriedades  rurais  de  agricultura
familiar, todas elas sujeitas às exigências legais de cadastramento. Com base na lei
mineira, para o registro de reserva legal no CAR em imóvel de agricultor familiar, o
poder público garantirá a assistência técnica, além de apoio técnico e jurídico gratuito,
cabendo ao órgão ambiental estadual ou à instituição habilitada realizar a captação
das coordenadas geográficas da referida área.  Em especial,  é  obrigação legal  do
Estado  apoiar  tecnicamente  a  inscrição  dos  imóveis  de  agricultores  familiares  e
outros  com  área  de  até  quatro  módulos  fiscais.  O  elevado  número  de
estabelecimentos rurais da agricultura familiar aponta o desafio estabelecido. Como
essa tarefa não está prevista objetivamente em nenhuma ação do PPAG, sugerimos a
sua inclusão, visto ser o CAR importante instrumento para a regularização ambiental
das propriedades rurais.
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PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.154/2014
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 2.154/2014, de autoria de Vanessa do Carmo, da

entidade Jovens com uma Missão, e outros, sugere alteração do Programa 034 -
Minas  mais  Segura  -  na  proposta  de  revisão  do  Plano  Plurianual  de  Ação
Governamental - PPAG - 2012-2015 para o exercício de 2015, com vistas a 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”.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 4 a 7/11/2014, em
Belo  Horizonte,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o  aprimoramento  do
Projeto de Lei nº 5.496/2014, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o
exercício de 2015.

Publicada no Diário do Legislativo de 27/11/2014, vem a proposta a esta comissão
para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em análise objetiva consolidar a política estadual de enfrentamento ao

tráfico de pessoas. O Protocolo de Palermo, tratado internacional do qual o Brasil é
signatário,  define  como  tráfico  de  pessoas  “o  recrutamento,  o  transporte,  a
transferência, o alojamento ou o acolhimento de pessoas, recorrendo à ameaça ou
uso de força ou a outras formas de coação, ao rapto, à fraude, ao engano, ao abuso
de  autoridade  ou  à  situação  de  vulnerabilidade  ou  à  entrega  ou  aceitação  de
pagamentos ou benefícios para obter  o consentimento de uma pessoa que tenha
autoridade sobre outra, para fins de exploração”. A exploração envolve: “a exploração
da prostituição de outrem ou outras formas de exploração sexual,  os trabalhos ou
serviços forçados, escravatura ou práticas similares à escravatura, a servidão ou a
remoção de órgãos”.

O  tráfico  de  pessoas,  além  de  ter  sido  objeto  de  reuniões  específicas  das
Comissões  de Segurança Pública  e  de  Assuntos  Municipais  e  de Regionalização
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desta  Casa,  também  foi  alvo  de  um  ciclo  de  debates  em  2014  denominado
Enfrentamento do Tráfico de  Pessoas em Minas Gerais,  realizado no Plenário da
Assembleia. O motivo da grande centralidade do tema em 2014 foi a realização da
Copa  do  Mundo  de  Futebol,  pois,  historicamente,  países  que  recebem  grandes
eventos internacionais ficam mais vulneráveis ao tráfico de pessoas.

O enfrentamento ao tráfico de pessoas também foi objeto da revisão do PPAG em
2013.  A Ação  1125  -  Combate  ao  Tráfico  de  Seres  Humanos  -  recebeu  emenda
popular no valor de R$450.000,00 para o exercício de 2014. No entanto, a execução
financeira dessa ação ainda estava em 0% em outubro. Apesar dessa não execução
da Ação 1125 até outubro de 2014, ela está sendo excluída do orçamento estadual no
projeto de revisão do PPAG para o exercício de 2015. O Poder Executivo, no volume
II  da  proposta  do  PPAG para  2015,  justificou  a  exclusão  devido  à  conclusão  do
escopo dessa ação.

A proposição em epígrafe objetiva restaurar a Ação 1125, com a alteração do nome
da ação para “Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas” e da sua finalidade, como já foi
dito anteriormente. A proposta popular sugere ainda o aumento da meta financeira da
ação para R$1.500.000,00. Além disso, pretende-se substituir a palavra “combate”,
constante na finalidade da ação, por “enfrentamento”.

Dada a  grande relevância  da  temática,  somos pelo acolhimento  da  proposição.
Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de
emendas ao Projeto de Lei nº 5.496/2014, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-
2015 para o exercício de 2015, e ao Projeto de Lei nº 5.497/2014, 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.

Conclusão
Diante do exposto,  somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

2.154/2014  na  forma  das  emendas  aos  Projetos  de  Lei  nºs  5.496  e  5.497/2014
anexas.

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2014.
André Quintão, presidente e relator - Maria Tereza Lara - Duarte Bechir.
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EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 5.496/2014
Programa: 034 - MINAS MAIS SEGURA
Ação: .... - Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas
Unidade Orçamentária: 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL
Finalidade: Apoiar as ações do Programa de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas

e do respectivo COMITÊ INTERINSTITUCIONAL e realizar ações de sensibilização e
campanhas relacionadas ao tema

Produto: CAMPANHA REALIZADA
Unidade de medida: CAMPANHA
Metas por região (R$1,00)
*  -  As  metas  físicas  e  financeiras  por  região  foram  publicadas  no  Diário  do

Legislativo, de 10.12.2014.
Cancelamento Compensatório:
Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Valor (R$): 450.000,00

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 5.497/2014
Acréscimo:
UO beneficiada: 1451 - Secretaria de Estado de Defesa Social
Ação: Nome: Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas
Objeto do gasto: Genérico
Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES Valor: R$450.000,00
Dedução:
UO deduzida: 1991 - Reserva de Contingência
Ação: Reserva de Contingência
Categoria Econômica: A CLASSIFICAR Valor: R$450.000,00

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.155/2014
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 2.155/2014, de autoria de Ennia Guedes Bueno,

da Federação da Agricultura do Estado de Minas Gerais - Faemg -, sugere alteração
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do Programa 182 - Monitoramento e Fiscalização Ambiental - na proposta de revisão
do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015 para o exercício de
2015, para restaurar a Ação 4360 - Revisão do Zoneamento Ecológico e Econômico -
ZEE.

A proposta foi apresentada por meio eletrônico no Portal da Assembleia Legislativa,
ou em audiência pública realizada no período de 4/11 a 7/11/2014, em Belo Horizonte,
com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei  nº
5.496/2014, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de
2015.

Publicada no Diário do Legislativo de 27/11/2014, vem a proposta a esta comissão
para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposta  em  análise  visa  restaurar  a  Ação  4360  -  Revisão  do  Zoneamento

Ecológico e Econômico - ZEE-MG -, para que o Estado disponha de uma base de
dados  sempre  atualizada  dos  limites  das  áreas  consideradas  prioritárias  para  a
conservação da biodiversidade.

Essa ação, originalmente instituída por emenda parlamentar, foi excluída pelo Poder
Executivo na revisão do PPAG para o exercício de 2014 sob o argumento de que o
recurso alocado para ela é insuficiente para a entrega do produto proposto. Dada a
sua alta relevância, ela foi restaurada por meio de emenda popular, não tendo havido,
entretanto, execução financeira da ação em 2014.

O ZEE-MG consiste numa grande base organizada e integrada de mapas oficiais,
concebida para oferecer um diagnóstico dos meios geobiofísico, socioeconômico e
jurídico-institucional  do  Estado,  de  modo  a  apoiar  a  gestão  territorial,  fornecendo
subsídios técnicos à definição de áreas prioritárias para a proteção e conservação da
biodiversidade  e  para  o  desenvolvimento,  segundo  critérios  de  sustentabilidade
econômica,  social,  ecológica  e  ambiental.  Trata-se  de  uma ferramenta  de grande
importância no planejamento e na elaboração das políticas públicas e das ações em
meio ambiente,  orientando o governo e a sociedade civil  na elaboração dos seus
programas e em seus investimentos.

No âmbito do ZEE-MG, a definição das áreas prioritárias para a conservação da
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biodiversidade foi estabelecida a partir do estudo Biodiversidade em Minas Gerais -
Um  atlas  para  sua  conservação,  elaborado  pela  Fundação  Biodiversitas,  com  a
participação de mais de 200 especialistas e representantes das instituições ligadas ao
sistema  estadual  de  meio  ambiente,  de  órgãos  ambientais  afins  e  de  empresas
privadas  cuja  atuação  possa  ter  reflexos  sobre  a  biodiversidade  nos  limites
considerados. Porém, a escala adotada nessas análises, embora seja pertinente para
um estudo de abrangência estadual, não permite definir com precisão os limites de
uma determinada área no território de um município, o que limita sua utilização nos
processos de licenciamento e fiscalização ambiental.

Embora  o  zoneamento ecológico  econômico já  tenha sido  realizado no Estado,
medidas como a fiscalização e o licenciamento ambiental,  que levam em conta o
conhecimento  das  áreas  prioritárias  para  a  conservação  da  biodiversidade,
necessitam  de  instrumentos  que  possibilitem  a  caracterização  da  vegetação  em
escala mais adequada, com exigências de novos estudos. Assim sendo, a atualização
e  revisão  do  zoneamento  ecológico-econômico  é  uma  ação  de  muita  relevância
ambiental para o Estado.

O recurso proposto para a restauração da Ação 4360,  segundo informações do
Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - Sisema -, será suficiente
para a realização das seguintes atividades:

- atualização dos diagnósticos dos ambientes abiótico, biótico, socioeconômico e
aspectos institucionais do Estado de Minas Gerais;

- atualização do banco de dados do ZEE, com amplo acesso e facilidade de uso,
contendo as informações temáticas primárias e secundárias;

-  avaliação  estratégica  do  desenvolvimento  das  políticas  setoriais  do  Estado,
incluindo  o  Plano  Estadual  de  Mudanças  Climáticas  (Política  de  Transporte
Rodoviário, Política de Saneamento, Política de Agronegócio, Política de Mineração,
Política  de  Transporte  e  Matriz  Energética,  Política  de  Proteção  e  Conservação
Ambiental, entre outras);

- criação de cartas e indicadores específicos para as frentes de atuação do Estado;
- revisão das definições das áreas prioritárias para desenvolvimento, conservação e

preservação;
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- definição de estratégias para o aprimoramento do ZEE.
Dessa forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma de

emenda ao Projeto de Lei nº 5.496/2014, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-
2015 para o exercício de 2015.

Conclusão
Diante do exposto,  somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

2.155/2014 na forma da emenda ao Projeto de Lei nº 5.496/2014 anexa.
Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2014.
André Quintão, presidente e relator - Maria Tereza Lara - Duarte Bechir.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 5.496/2014
Programa: 182 - MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL
Ação: .... - REVISÃO DO ZONEAMENTO ECOLÓGICO ECONÔMICO
Unidade Orçamentária: 2101 - INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS
Finalidade:  DEFINIR  EM  ESCALA  ADEQUADA  À  FISCALIZAÇÃO  E  AO

LICENCIAMENTO  AMBIENTAL OS  LIMITES  DAS  ÁREAS  PRIORITÁRIAS  PARA
CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE

Produto: REVISÃO DO ZEE CONCLUÍDA
Unidade de medida: REVISÃO DO ZEE
Metas por região (R$1,00)
*  -  As  metas  físicas  e  financeiras  por  região  foram  publicadas  no  Diário  do

Legislativo, de 10.12.2014.
Cancelamento Compensatório:
Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Valor (R$): 785.000,00
Justificação: Embora o zoneamento ecológico econômico já tenha sido realizado no

Estado,  medidas como a fiscalização e o licenciamento ambiental,  que levam em
conta o conhecimento das áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade,
necessitam  de  instrumentos  que  possibilitem  a  caracterização  da  vegetação  em
escala mais adequada, com exigências de novos estudos.
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PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.156/2014
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 2.156/2014, de autoria de Idalino Firmino dos

Santos,  da  Associação Mineira das  Escolas  Família  Agrícola -  Amefa -,  e  outros,
sugere  alteração  do  Programa 161  -  Desenvolvimento  Sustentável  da  Agricultura
Familiar - na proposta de revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - 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 - Apoio
à  comercialização  da  agricultura  familiar  -  e  para  a  alteração  da  meta  física  e
regionalização da Ação 4114 - Fomento à atividade produtiva e à organização da
agricultura familiar.

A proposta foi apresentada por meio eletrônico no Portal da Assembleia Legislativa
ou em audiência pública realizada no período de 4 a 7/11/2014, em Belo Horizonte,
com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei  nº
5.496/2014, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de
2015.

Publicada no Diário do Legislativo de 27/11/2014, vem a proposta a esta comissão
para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposta em análise é resultante da aglutinação de sugestões coletadas para

revisão  do  PPAG  2012-2015  para  o  exercício  de  2015,  relativas  ao  incentivo,  à
organização  e  à  capacitação  dos  jovens  egressos  ou  estudantes  das  Escolas
Famílias Agrícolas - EFA - em Minas Gerais, bem como ao apoio na aquisição de
materiais, equipamentos e insumos agropecuários para implementação das unidades
didáticas nas propriedades das EFAs, no âmbito do Programa 161 - Desenvolvimento
Sustentável da Agricultura Familiar.

As  EFAs  são  mantidas  por  associações  comunitárias  e  visam  a  proporcionar
educação  aos  jovens  do  meio  rural,  considerando  a  sua  realidade  e  a  sua  vida
familiar, por meio da pedagogia da alternância. Atualmente, essas escolas configuram
uma importante estratégia de cooperação entre Estado e sociedade civil na oferta de
educação gratuita de qualidade na zona rural.
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Note-se, porém, que uma vez concluídos os estudos nas EFAs e em outras escolas
agrícolas, os jovens retornam ao seio da família e ao estabelecimento rural de origem
com o desafio de alterar a sua realidade e se integrar à atividade produtiva da família.
O insucesso nesse processo pode determinar a migração desse jovem para o meio
urbano, sendo, portanto, muito relevante o apoio do Estado na capacitação para o
empreendedorismo dos jovens egressos da EFA.

A proposta em análise é coerente com as políticas da agricultura familiar e pode ter
como foco a facilitação, pelo Estado, do acesso desses jovens às linhas de crédito
específicas do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - Pronaf -
e  sua  organização  para  fornecimento  de  alimentos  no  Programa  Nacional  de
Alimentação Escolar - Pnae - e no Programa de Aquisição de Alimentos - PAA.

No entanto, a alteração de ações com finalidades já estabelecidas e de caráter mais
amplo, como as Ações 4114 e 4115, pode não atingir o objetivo esperado, sendo mais
segura  a  inclusão  de  ação  com  finalidade  voltada  especificamente  para  o
desenvolvimento do empreendedorismo entre jovens egressos de escolas rurais.

Dessa forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma de
emenda ao Projeto de Lei nº 5.496/2014, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-
2015 para o exercício de 2015.

Conclusão
Diante do exposto,  somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

2.156/2014 na forma da emenda ao Projeto de Lei nº 5.496/2014 anexa.
Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2014.
André Quintão, presidente e relator - Maria Tereza Lara - Duarte Bechir.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 5.496/2014
Programa:  161  -  DESENVOLVIMENTO  SUSTENTÁVEL  DA  AGRICULTURA

FAMILIAR
Ação: ... - Capacitação para o Empreendedorismo Rural
Unidade  Orçamentária:  1231  -  Secretaria  de  Estado  de  Agricultura,  Pecuária  e

Abastecimento
Finalidade:  apoiar  o  empreendedorismo  de  jovens  rurais,  egressos  da  Escola

Família Agrícola e de outros cursos técnicos, tecnológicos e universitários de ciências
agrárias



958
____________________________________________________________________________

Produto: JOVEM ATENDIDO
Unidade de medida: JOVEM
Metas por região (R$1,00)
*  -  As  metas  físicas  e  financeiras  por  região  foram  publicadas  no  Diário  do

Legislativo, de 10.12.2014.
Cancelamento Compensatório:
Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Valor (R$): 200.000,00
Justificação:  A proposta  em  análise  é  coerente  com  as  políticas  da  agricultura

familiar e pode ter como foco a facilitação, pelo Estado, do acesso desses jovens às
linhas de crédito específicas do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura
Familiar - Pronaf - e sua organização para fornecimento de alimentos no Programa
Nacional de Alimentação Escolar - Pnae - e no Programa de Aquisição de Alimentos -
PAA.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.165/2014
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 2.165/2014, para revisão do PPAG 2012-2015

para o exercício 2015, de autoria de Joubert Bustamante Junior, da Escola Estadual
Professor Guerino Casassanta, e de Júnior José da Silva, encaminha sugestão de
alteração da Ação 1226 - Expansão do Ensino Superior -, para oferecer capacitação
de professores da rede pública estadual e formação de alunos em cursos variados
em unidade da rede Uaitec no Distrito de Ravena, em Sabará.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas entre 4 e 7/11/2014,
em Belo Horizonte, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do
Projeto de Lei nº 5.496/2014, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015, para o
exercício de 2015.

Publicada no Diário do Legislativo de 27/11/2014, vem a proposta a esta comissão
para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.



959
____________________________________________________________________________

Fundamentação
A proposta resulta da aglutinação de sugestões coletadas durante as audiências

públicas de revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de 2015: a) expansão de
escopo da rede Uaitec para a inclusão de cursos de capacitação de professores e
alunos  da  rede  estadual  de  ensino;  e  b)  construção  de  uma  unidade  da  rede
Universidade Aberta Integrada de Minas Gerais - Uaitec - no Distrito de Ravena, em
Sabará, para aproveitar a futura expansão econômica propiciada pela instalação do
rodoanel norte da Região Metropolitana de Belo Horizonte.

A Uaitec é uma rede de ensino telepresencial, desenvolvida a partir  dos antigos
Centros  Vocacionais  Tecnológicos  -  CVTs  -,  com unidades  físicas  onde se  oferta
educação à distância - EAD -, com foco em cursos tecnológicos, profissionais,  de
graduação e pós-graduação.

Atualmente, a rede Uaitec não oferece cursos de capacitação para professores e
alunos. Julgamos necessário consultar a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia
e Ensino Superior - Sectes - sobre a possibilidade de a rede Uaitec ofertar esses
cursos.

Segundo o Poder Executivo, a sede de Sabará já dispõe de uma unidade da rede
Uaitec. Entretanto, considerando o tamanho e importância do Distrito de Ravena, com
população superior  à de diversos municípios do Estado,  cabe solicitar à Sectes a
realização de estudo de viabilidade da expansão da rede Uaitec para Ravena.

Opinamos pelo acolhimento da proposta, na forma do encaminhamento de ofícios
com pedido de informação e de providências à Sectes.

Conclusão
Somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº 2.165/2014, na forma

dos requerimentos anexos.
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2014.
André Quintão, presidente e relator - Maria Tereza Lara - Fabiano Tolentino.

REQUERIMENTO Nº .../...
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº
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2.165/2014, de autoria de Joubert Bustamante Junior, solicita a V. Exa., nos termos
regimentais,  seja  encaminhado  à  Secretaria  de  Estado  de  Ciência,  Tecnologia  e
Ensino Superior pedido informações sobre a viabilidade de uso da rede Uaitec para a
oferta  de  cursos  de  capacitação  para  alunos  e  professores  da  rede  estadual  de
ensino.

Sala das Reuniões, … de ... de …
André Quintão, presidente.

REQUERIMENTO Nº .../...
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

2.165/2014, de autoria de Joubert Bustamante Junior, solicita a V. Exa., nos termos
regimentais,  seja  encaminhado  à  Secretaria  de  Estado  de  Ciência,  Tecnologia  e
Ensino Superior pedido de providências para que realize estudos de viabilidade da
expansão da rede Uaitec em Sabará, para o distrito de Ravena.

Sala das Reuniões, … de ... de …
André Quintão, presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.176/2014
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  2.176/2014,  de  José  dos  Reis  Pereira,  da

Formação  Sindical  Fetaemg,  sugere  alteração  da  Ação  4323  -  Elevação  de
Escolaridade -, da proposta de revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental -
PPAG - 2012-2015 para o exercício 2015, com vistas a ampliar suas metas físicas e
financeiras, abrangendo os diversos segmentos do mundo do trabalho, inclusive o do
campo.

A proposta foi apresentada por meio eletrônico no Portal da Assembleia Legislativa,
como sugestão para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 5.496/2014, que dispõe
sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de 2015.

Publicada no Diário do Legislativo de 27/11/2014, vem a proposta a esta comissão
para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.
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Fundamentação
A proposição em tela sugere o aumento de aporte de recursos na Ação 4323 -

Elevação da Escolaridade - com o objetivo de promover o aumento da escolaridade
dos trabalhadores de diversos segmentos produtivos, em especial dos trabalhadores
do campo.

A meta 8 do Plano Nacional de Educação, aprovado pela Lei Federal nº 13.005, de
25/6/2014,  prevê,  entre  outras  ações,  a  elevação  da  escolaridade  média  da
população de 18 a 29 anos, de modo a alcançar no mínimo 12 anos de estudo para
as  populações  do  campo.  Segundo  informações  do  site  Observatório  do  Plano
Nacional  de  Educação  (disponíveis  em:  <http://www.observatoriodopne.org.br/>;
acesso em: 3 dez. 2014), atualmente a escolaridade média dessa população gira em
torno  de  7,6  anos  de  estudo.  Portanto,  será  necessário  envidar  esforços  para  o
cumprimento dessa meta legal.

No  instrumento  de  planejamento  do  Estado,  as  ações  para  esse  fim  estão
consignadas no Programa 151 - Educação Profissional para a Inserção no Mercado
de  Trabalho  -,  na  Ação  4323,  que  tem  por  finalidade  elevar  a  escolaridade  do
trabalhador para que ele possa absorver,  com maior aprendizado e entendimento,
novos conhecimentos técnicos de uma profissão, bem como atender às exigências de
empregadores por  escolaridade formal;  potencializar  a inserção do trabalhador  no
mercado de  trabalho,  a  fim  de possibilitar  a  qualificação  de  novas  competências
básicas e específicas, de acordo com as demandas.

Entendemos  que  a  finalidade  da  Ação  4323  deve  ser  alterada  para  destacar
atendimento  à  população  do  campo,  que  historicamente  enfrenta  grandes
dificuldades de acesso à educação escolar. Portanto, opinamos pelo acolhimento da
proposta em análise na forma de emenda ao Projeto de Lei nº 5.496/2014, que dispõe
sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de 2015.

Conclusão
Diante do exposto,  somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

2.176/2014 na forma da emenda ao Projeto de Lei nº 5.496/2014 anexa.
Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2014.
André Quintão, presidente e relator - Maria Tereza Lara - Duarte Bechir.
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EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 5.496/2014
Programa: 151 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL PARA INSERÇÃO NO MUNDO DO

TRABALHO -
Ação: 4323 - ELEVAÇÃO DE ESCOLARIDADE
Mudança de finalidade:
Para:  ELEVAR  A  ESCOLARIDADE  DO  TRABALHADOR,  INCLUSIVE  DO

TRABALHADOR DO CAMPO, PARA QUE ELE POSSA ABSORVER, COM MAIOR
APRENDIZADO E ENTENDIMENTO,  NOVOS CONHECIMENTOS TÉCNICOS DE
UMA PROFISSÃO, BEM COMO ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DE EMPREGADORES
POR  ESCOLARIDADE  FORMAL;  POTENCIALIZAR  A  INSERÇÃO  DO
TRABALHADOR  NO  MERCADO  DE  TRABALHO  A  FIM  DE  POSSIBILITAR  A
QUALIFICAÇÃO  DE  NOVAS  COMPETÊNCIAS  BÁSICAS  E  ESPECÍFICAS,  DE
ACORDO COM AS DEMANDAS.

Justificação: A alteração da finalidade da Ação 4323 é proposta para destacar o
atendimento  ao  trabalhador  do  campo,  que  historicamente  enfrenta  grandes
dificuldades de acesso à educação escolar.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.847/2013
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do deputado Sebastião Costa, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade  pública  o  Instituto  Nova-Limense  de Estudos  do  Sistema Penitenciário  -
Inespe -, com sede no Município de Nova Lima.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  14/3/2013  e  distribuída  às
Comissões de Constituição e Justiça e de Segurança Pública.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 3.847/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Instituto Nova-Limense de Estudos do Sistema Penitenciário - Inespe -, com sede no
Município de Nova Lima.
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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 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.  35 determina que,  na
hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio  remanescente  reverterá  em  favor  de
entidade de fins semelhantes, qualificada como Organização da Sociedade Civil de
Interesse Público - Oscip -, sem fins econômicos.

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

Projeto de Lei nº 3.847/2013 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Duilio de Castro - Luiz

Henrique.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.843/2014

Comissão de Esporte, Lazer e Juventude
Relatório

De autoria  do deputado Gustavo Valadares, o projeto de lei em epígrafe tem por
objetivo declarar de utilidade pública a Skydive Geraes Paraquedismo, 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 em análise pretende declarar de utilidade pública a Skydive Geraes

Paraquedismo, com sede no Município de Belo Horizonte, pessoa jurídica de direito
privado, sem fins lucrativos, que tem como escopo o fortalecimento do paraquedismo
no cenário esportivo brasileiro.
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Na consecução desse propósito, a instituição  contribui para a formação de novos
atletas de paraquedismo esportivo e representa a modalidade em eventos nacionais e
internacionais, entre outros.

Tendo em vista que o paraquedismo esportivo ainda é um esporte pouco difundido
no País, consideramos que o papel desempenhado pela entidade para a promoção e
divulgação dessa prática esportiva a credencia a receber o título de utilidade pública.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.843/2014, em

turno único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2014.
Tadeu Martins Leite, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.420/2014
Comissão de Esporte, Lazer e Juventude

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 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  5.420/2014  pretende  declarar  de  utilidade  pública  o  Clube
Atlético Pompeano, com sede no Município de Pompéu.

Sociedade  civil  sem  fins  lucrativos,  fundada  em  14/6/1946,  o  clube  promove  o
civismo e a cultura física entre os seus associados, principalmente o futebol amador.
Além de atividades esportivas e cívicas, a entidade participa de atividades estéticas,
sociais e educativas em geral.

Em razão do importante trabalho desenvolvido pelo referido clube no Município de
Pompéu e região, especialmente para o segmento mais jovem, consideramos correta
a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.
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Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação, em turno único, do Projeto de Lei nº

5.420/2014.
Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2014.
Tadeu Martins Leite, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.453/2014
Comissão de Esporte, Lazer e Juventude

Relatório
De  autoria  do  deputado  Marques  Abreu,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  tem  por

objetivo declarar de utilidade pública  a Associação de Esportes Meninos de Ouro -
Ademo -, com sede no Município de Ouro Fino.

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

Esportes Meninos de Ouro - Ademo -, com sede no Município de Ouro Fino, pessoa
jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como escopo a promoção, a
difusão  e  o  aperfeiçoamento  das  práticas  desportiva  e  de  educação  física  no
município.

Na consecução desse propósito, a instituição promove e desenvolve o intercâmbio
esportivo;  organiza  escolinhas  de  inclusão no esporte;  organiza  e  realiza  torneios
esportivos; colabora na execução de programas de esporte, ginástica e recreação,
entre outros.

Tendo em vista o relevante papel desempenhado pela referida entidade em prol da
promoção da prática esportiva no Município de Ouro Fino, consideramos meritória a
iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 5.453/2014, em

turno único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2014.
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Tadeu Martins Leite, relator.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.454/2014

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
Relatório

O projeto de lei em tela, de autoria do deputado Rogério Correia, visa declarar de
utilidade pública  a Associação de Desenvolvimento Rural  Cruz Alta,  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 5.454/2014 pretende declarar de utilidade pública a Associação

de Desenvolvimento Rural Cruz Alta, com sede no Município de Pouso Alegre.
Conforme consta na justificação do projeto, a associação “tem por finalidade, dentre

outras,  trabalhar  pelo  desenvolvimento  da  agropecuária,  trabalhar  em  prol  da
comunidade  (...)  instituir  comissões  de  trabalho  nas  áreas  de  interesse  da
comunidade, promover compras, em conjunto, de insumos e embalagens, por meio
de concorrências públicas e comercializar em conjunto os produtos produzidos pelos
associados”, o que seria suficiente para confirmar sua utilidade e importância para o
desenvolvimento da agropecuária local.

Tendo em vista o trabalho desenvolvido pela entidade, consideramos meritória a
iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 5.454/2014 na forma

apresentada.
Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2014.
Inácio Franco, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.569/2014
Comissão de Esporte, Lazer e Juventude

Relatório
De autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto de lei em epígrafe visa
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declarar de utilidade pública a entidade Praça de Esportes Castelo Branco - PECB -,
com sede no Município de São Sebastião 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 5.569/2014 pretende declarar de utilidade pública a entidade

Praça  de  Esportes  Castelo  Branco  -  PECB  -,  com  sede  no  Município  de  São
Sebastião do Paraíso.

Fundada em 30/4/1970, a associação tem por finalidade promover o reajustamento
moral e incentivar a educação, a instrução e a profissionalização dos associados e da
comunidade por meio de práticas esportivas. A entidade participa também de debates
em  busca  de  soluções  para  problemas  socioeconômicos  de  âmbito  municipal,
regional, estadual, nacional e internacional pertinentes aos assuntos esportivos.

Em  razão  do  importante  trabalho  desenvolvido  pela  referida  associação  no
município  e  região,  consideramos  válida  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

5.569/2014.
Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2014.
Tadeu Martins Leite, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.632/2014
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria  do deputado Celinho do Sinttrocel,  o  projeto de lei  em epígrafe visa

declarar de utilidade pública a Associação da Família Ativa Fabricianense - Afaf -, com
sede no Município de Coronel Fabriciano.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  27/11/2014 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 5.632/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação  da  Família  Ativa  Fabricianense  -  Afaf  -,  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.

Ressalte-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o parágrafo único do art. 5º
veda a remuneração de seus dirigentes; e o art. 40 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 5.632/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Duilio de Castro, relator - Dalmo Ribeiro Silva - Luiz

Henrique.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.634/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De  autoria  do  deputado  Gil  Pereira,  o  projeto  de  lei  em  tela  visa  declarar  de
utilidade pública a Casa de Cultura Afro Gerais - CCAG -, com sede no Município de
Pirapora.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  28/11/2014 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 5.634/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Casa de Cultura Afro Gerais - CCAG -, com sede no Município de Pirapora.
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. 10
veda  a  remuneração  de  seus  diretores,  conselheiros  e  associados;  e  o  art.  29
determina que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente reverterá a
pessoa  jurídica  qualificada  como  Organização  da  Sociedade  Civil  de  Interesse
Público - Oscip - que tenha, preferencialmente, o mesmo objetivo social da instituição
dissolvida.

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

Projeto de Lei nº 5.634/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Duilio de Castro, relator - Dalmo Ribeiro Silva - Luiz

Henrique.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.646/2014

Comissão de Cultura
Relatório

De autoria  do deputado Bonifácio Mourão, o projeto de lei  em epígrafe tem por
objetivo declarar de utilidade pública  a Academia Serrana de Letras, com sede no
Município do Serro.
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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  em  análise  pretende  declarar  de  utilidade  pública  a  Academia

Serrana  de  Letras,  com  sede  no  Município  do  Serro,  pessoa  jurídica  de  direito
privado,  sem fins lucrativos, que tem como escopo  o resgate e a preservação da
contribuição do Serro no campo da produção literária, científica, cultural e artística,
bem como o desenvolvimento de talentos.

Para  a  consecução  desse  propósito,  a  instituição  realiza  estudos  e  pesquisas
relacionadas à história do município, com ênfase na contribuição jurídica, política e
artística; elabora, propõe e executa projetos e eventos culturais, científicos e sociais;
promove concursos literários ou artísticos.

Tendo em vista o relevante papel desempenhado pela referida entidade em prol do
desenvolvimento cultural do Município do  Serro, consideramos meritória a iniciativa
de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 5.646/2014, em

turno único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2014.
Luzia Ferreira, relatora.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 5.241/2014
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
Encaminhado a esta Casa por meio da Mensagem nº 661/2014, o projeto de lei em

epígrafe, de autoria do governador do Estado, autoriza o Poder Executivo a ceder
direitos creditórios originados de contratos de financiamento firmados no âmbito dos
fundos estaduais que menciona.

Publicado em 5/6/2014, o projeto foi distribuído às Comissões de Constituição e
Justiça  e  de  Fiscalização  Financeira  e  Orçamentária  para  receber  parecer,  nos
termos do art. 188, combinado com o art. 102, do Regimento Interno.
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Cabe a esta comissão o exame dos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e
legalidade da proposição, fundamentado nos termos seguintes.

Fundamentação
O art. 1º da proposição autoriza o Poder Executivo a ceder para a empresa Minas

Gerais Participações S.A. - MGI -, ou para as suas subsidiárias, os direitos creditórios
originados de contratos de financiamento firmados no âmbito dos seguintes fundos:
Fundo  de  Desenvolvimento  Regional  do  Jaíba;  Fundo  Pró-Floresta;  Fundo  de
Fomento e Desenvolvimento Socioeconômico do Estado de Minas Gerais - Fundese
-; Fundo de Assistência ao Turismo - Fastur -; Fundo Estadual de Desenvolvimento
Rural -  Funderur  -;  Fundo de Equalização do Estado de Minas Gerais;  Fundo de
Incentivo ao Desenvolvimento - Findes -; e Fundo Estadual de Cultura - FEC.

A  cessão  autorizada  compreende  o  direito  sobre  as  parcelas  vincendas  dos
financiamentos em fruição na data de publicação da lei, bem como os que vierem a
ser  firmados  no  âmbito  dos  citados  fundos,  sempre  excluindo  das  cessões  as
seguintes parcelas: as comissões pertencentes ao agente financeiro estabelecido e
qualificado  pela  lei  que  regulamenta  cada  fundo  e  as  despesas  decorrentes  do
ajuizamento de ações judiciais, inclusive honorários advocatícios, quando for o caso.

Ainda nos termos da proposição, a MGI ou suas subsidiárias poderão efetuar nova
cessão ou qualquer outro tipo de operação financeira ou creditícia sobre os direitos
creditórios cedidos desde que com a prévia e expressa anuência da Secretaria de
Estado de Fazenda.

Nos termos da justificação, desde 2003 o governo de Minas Gerais vem expandindo
sistematicamente seu programa de parcerias público-privadas em diversos setores,
sendo uma das medidas de expansão o envolvimento da MGI e das suas subsidiárias
no suporte técnico e financeiro do Estado na condução dos programas.

Sendo assim, segundo a justificação, a cessão de créditos representará fonte de
renda necessária para suprir  as necessidades das referidas empresas estatais no
cumprimento das suas novas funções de prestar suporte técnico e financeiro aos
programas de parceria público-privada do Estado.

Apresentada  uma  breve  síntese  da  proposição,  passamos  a  opinar  sobre  os
aspectos jurídico-constitucionais que cercam o tema.
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De  início,  destaca-se  a  inexistência  de  óbice  no  que  tange  aos  aspectos  da
competência legislativa e da iniciativa.

O  art.  25,  §1º,  da  Constituição  Federal  consagra  a  autonomia  de  cada  ente
federado autorizando-o a dispor sobre a cessão de seus bens e direitos, devendo,
entretanto, observância às normas gerais de contratação constantes na Lei Federal nº
8.666, de 1993, vez que a cessão configura negócio jurídico celebrado pelo poder
público e, portanto, submetido às condições estabelecidas pelo referido diploma legal.

No que tange à iniciativa, a matéria veiculada na proposição não se encontra no rol
taxativo  de  temas  que só podem ser  iniciados  por  outras  autoridades  que não o
governador, donde a possibilidade da deflagração do processo legislativo pelo chefe
do Poder Executivo.

No que tange ao conteúdo, também não vislumbramos óbices jurídicos à tramitação
da proposição.

Contudo, visando o aprimoramento da proposição, sugerimos o Substitutivo nº 1 a
seguir redigido.

Além de alterações que visam a adequação da proposição às regras da técnica de
redação parlamentar, sugerimos no Substitutivo nº 1 a menção expressa, em seu art.
1º, da necessidade de a cessão observar os objetivos dispostos no estatuto social da
empresa  cessionária  e  a  consecução  do  interesse  público,  nos  termos  já
expressamente consagrados pela  Lei  Federal  nº  8.666,  de 1993,  no  que tange à
doação de bens públicos.

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

do Projeto de Lei nº 5.241/2014 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir redigido.
SUBSTITUTIVO Nº 1

Autoriza o Poder Executivo a ceder direitos creditórios originados de contratos de
financiamento firmados no âmbito dos fundos estaduais que menciona e dá outras
providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  ceder  à  empresa  Minas  Gerais

Participações S.A. - MGI - ou a suas subsidiárias os direitos creditórios originados de
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contratos  de  financiamento  firmados  no  âmbito  dos  seguintes  fundos  estaduais,
observados os objetivos dispostos no  estatuto  social  da  empresa cessionária e  a
consecução do interesse público:

I - Fundo de Desenvolvimento Regional do Jaíba, de que trata a Lei nº 15.019, de
15 de janeiro de 2004;

II - Fundo Pró-Floresta, de que trata a Lei nº 16.679, de 10 de janeiro de 2007;
III - Fundo de Fomento e Desenvolvimento Socioeconômico do Estado de Minas

Gerais - Fundese -, criado pela Lei nº 11.396, de 6 de janeiro de 1994;
IV - Fundo de Assistência ao Turismo - Fastur -, de que trata a Lei nº 15.686, de 20

de julho de 2005;
V -  Fundo Estadual  de  Desenvolvimento Rural  -  Funderur  -,  criado pela  Lei  nº

11.744, de 16 de janeiro de 1995;
VI - Fundo de Equalização do Estado de Minas Gerais, criado pela Lei nº 15.980, de

13 de janeiro de 2006;
VII - Fundo de Incentivo ao Desenvolvimento - Findes -, criado pela Lei nº 15.981,

de 16 de janeiro de 2006;
VIII - Fundo Estadual de Cultura - FEC -, criado pela Lei nº 15.975, de 12 de janeiro

de 2006.
§  1º  -  A cessão  autorizada  no  caput compreende  o  direito  sobre  as  parcelas

vincendas dos financiamentos firmados até a data de publicação desta lei, bem como
sobre as parcelas dos que vierem a ser firmados no âmbito dos fundos mencionados
neste artigo.

§ 2º - A cessão autorizada no caput não abrange:
I - as comissões pertencentes ao agente financeiro estabelecido e qualificado pela

lei que regulamenta cada fundo referido neste artigo;
II - as despesas decorrentes do ajuizamento de ações judiciais, inclusive honorários

advocatícios, quando for o caso.
§ 3º -  O valor das parcelas cedidas nos termos desta lei  compreende principal,

juros,  atualizações  monetárias  e  demais  encargos  previstos  nos  contratos  de
financiamento.

§ 4º - O agente financeiro receberá, no momento da concretização dos respectivos
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pagamentos pelos devedores, as comissões a que se refere o inciso I do § 2º nos
prazos e percentuais previstos nos contratos originadores dos créditos cedidos.

Art.  2º  -  A cessão  de  que  trata  o  art.  1º  preserva  as  garantias  ou  penhoras
vinculadas aos contratos originadores dos créditos cedidos nos termos desta lei.

Art.  3º -  A cessão de que trata o art.  1°  não modifica a natureza dos contratos
originadores do respectivo direito creditório objeto da cessão, os quais mantêm suas
garantias e privilégios, condições de pagamento e processo de arrecadação, critérios
de atualização e datas de vencimento e não transfere a prerrogativa de cobrança
judicial e extrajudicial, que permanece sob responsabilidade do agente financeiro e do
mandatário do Estado.

Parágrafo único - As funções dos administradores dos fundos mencionados no art.
1º não serão modificadas em decorrência da cessão prevista nesta lei.

Art. 4º - A MGI ou suas subsidiárias poderão efetuar nova cessão ou qualquer outro
tipo de operação financeira ou creditícia sobre os direitos creditórios cedidos na forma
desta lei, condicionadas à anuência expressa da Secretaria de Estado de Fazenda.

Art. 5º - A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, a Secretaria de
Estado de Fazenda e o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais adotarão as
medidas complementares necessárias ao cumprimento desta lei.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2014.
Sebastião Costa, presidente e relator - Luiz Henrique - Dalmo Ribeiro Silva - Duilio

de Castro - Braulio Braz.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 5.610/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei nº 5.610/2014, do governador do Estado, encaminhado por meio
da Mensagem nº 716/2014, “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”.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  20/11/2014,  foi  o  projeto  distribuído  às
Comissões de Constituição e  Justiça,  de  Administração Pública e de Fiscalização
Financeira e Orçamentária.



975
____________________________________________________________________________

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
O projeto de lei  em tela 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.

Segundo  o  governador  do  Estado,  na  mensagem  que  acompanha  o  projeto,  a
proposição 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, o projeto propõe “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”. Acrescenta, 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”.

Por fim, o autor do projeto ressalta “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”.

Primeiramente,  cumpre  diferenciarmos  os  créditos  tributários  dos  créditos  com
natureza não tributária, objeto da proposição em tela. O art. 39 da Lei n° 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,
estabelece  que  “os  créditos  da  Fazenda  Pública,  de  natureza  tributária  ou  não
tributária, serão escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados
nas respectivas rubricas orçamentárias”.

De acordo com o § 1º do mencionado dispositivo, “os créditos de que trata este
artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo para pagamento, serão inscritos, na forma
da legislação própria,  como dívida ativa,  em registro próprio,  após apurada a sua
liquidez e certeza, e a respectiva receita será escriturada a esse título”.



976
____________________________________________________________________________

A norma do § 2º do referido art. 39 dispõe que “Dívida Ativa Tributária é o crédito da
Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos e
respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos
da  Fazenda  Pública,  tais  como  os  provenientes  de  empréstimos  compulsórios,
contribuições estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, exceto as
tributárias,  foros,  laudêmios,  aluguéis  ou  taxas  de  ocupação,  custas  processuais,
preços  de  serviços  prestados  por  estabelecimentos  públicos,  indenizações,
reposições,  restituições,  alcances  dos  responsáveis  definitivamente  julgados,  bem
assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de sub-rogação
de  hipoteca,  fiança,  aval  ou  outra  garantia,  de  contratos  em  geral  ou  de  outras
obrigações legais”.

Dessa  forma,  os  créditos  a  que  se  refere  o  projeto  de  lei  em  análise  são  os
decorrentes de uma relação jurídica que não tem fundo tributário.  São exemplos:
multas pelo exercício do poder de polícia, as multas de qualquer origem ou natureza,
como as  administrativas,  trabalhistas,  penais  e  eleitorais;  créditos  decorrentes  da
utilização do patrimônio, como os foros, laudêmios, aluguéis ou taxas de ocupação;
créditos decorrentes de sub-rogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia de
contratos  em geral  ou  de  outras  obrigações,  como os  créditos  rurais;  créditos  de
ressarcimento ao erário, entre outros.

Tais  créditos,  por  não  terem  natureza  tributária,  não  se  submetem,  portanto,  à
legislação  de normas  gerais  de  direito  tributário  (art.  146,  III,  da  Constituição da
República)  constantes  do  Código  Tributário  Nacional  (Lei  nº  5.172,  de  1966,
recepcionada com  status de lei complementar). Por outro lado, como anteriormente
exposto,  após  a  inscrição  em  dívida  ativa,  podem ser  objeto  de  execução  fiscal,
conforme o art. 1º e seguintes da Lei nº 6.830, de 1980, também conhecida como Lei
de Execuções Fiscais.

Feitas tais considerações, passa-se à análise do projeto.
As  matérias  constantes  no  projeto  se  inserem  no  domínio  da  competência

legislativa estadual, conforme estabelecem os incisos I e XI do art. 24 da Constituição
da República, segundo o qual compete à União, aos estados e ao Distrito Federal
legislar concorrentemente sobre direito financeiro e sobre procedimentos em matéria
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processual. Além disso, no que se refere aos temas de direito administrativo, o estado
possui competência legislativa residual (§ 1º do art. 25 da Constituição).

Reconhecermos  que a  competência  legislativa  sobre  decadência  e prescrição é
tema  controverso.  Todavia,  não  há  que  se  confundir  a  decadência  e  prescrição
relativas às relações privadas, matérias de direito civil e processual civil submetidas à
competência  legislativa  privativa  da  União  (art.  22,  I,  da  Carta  Maior),  com  a
decadência e prescrição administrativas, matérias inseridas na autonomia política e
legislativa dos estados membros, do municípios e do Distrito Federal.

A ausência de norma específica para regrar a formação de créditos não tributários e
estabelecer, por exemplo, o prazo decadencial do direito de constitui-los e o prazo
prescricional para o exercício da pretensão de sua cobrança, tem gerado sucessivos
debates em âmbito jurisprudencial e doutrinário.

No que concerne ao prazo decadencial -  o tempo para o exercício do poder de
polícia estatal com o fim de apurar a prática de infração - e ao prazo prescricional -
para a cobrança forçada dos valores devidos -, o professor Celso Antônio Bandeira de
Mello ensina que, faltando regra específica que disponha de modo diverso, o prazo
deverá ser o de cinco anos, considerando ser uma “constante nas disposições gerais
estatuídas em regras de Direito Público, quer quando reportadas ao prazo para o
administrado agir, quer quando reportadas ao prazo para a Administração fulminar
seus próprios atos” (in: Curso de Direito Administrativo, 23ª Ed. Malheiros, p. 1018).

No  julgamento  do  recurso  representativo  da  controvérsia  sobre  o  prazo
prescricional (Recurso Especial nº 1.105.442/RJ), o Superior Tribunal de Justiça teve
a oportunidade de discutir se, à míngua de previsão legal de outro prazo, caberia
invocar a norma geral constante no Código Civil (prescrição vintenária) ou o prazo de
cinco anos previsto no Decreto nº 20.910,  de 1932,  tendo prevalecido a segunda
hipótese, por questões de analogia e isonomia.

Como  se  vê,  o  tema  merece  a  atuação  do  legislador,  de  forma  a  pacificar  e
uniformizar tais questões.

No âmbito da administração pública federal a questão foi resolvida por força da
alteração inserida pela Lei nº 11.941, de 2009, na Lei nº 9.873, de 1999, que inseriu o
art. 1º-A e estabeleceu o prazo prescricional de cinco anos para a propositura da ação
de execução da multa administrativa, com o seguinte teor:
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“Art.  1º  A -  Constituído  definitivamente  o  crédito  não  tributário,  após  o  término
regular do processo administrativo, prescreve em 5 (cinco) anos a ação de execução
da administração pública federal relativa a crédito decorrente da aplicação de multa
por infração à legislação em vigor”.

Os  arts.  2º  a  5º  da  proposição em  tela,  portanto,  vêm justamente  disciplinar  a
fixação de prazos de decadência e de prescrição para a constituição de créditos não
tributários do Estado, uniformizando a formação do crédito, com base nas diretrizes
existentes para o crédito tributário. Conforme se depreende de tais dispositivos, os
respectivos prazos serão fixados em cinco anos.

Constata-se  que  as  normas  decadenciais  em  tudo  se  assemelham  às  regras
constantes no Decreto Federal nº 6.514, de 22 de julho de 2008, que dispõe sobre as
infrações  e  sanções  administrativas  relativas  ao  meio  ambiente,  estabelece  o
processo  administrativo  federal  para  apuração  dessas  infrações  e  dá  outras
providências.

O  art.  6º  do  projeto  dispõe  que  os  créditos  não  tributários  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.

Essa norma está em sintonia com os arts. 127 e 226 da Lei nº 6.763, de 1975, que
trata dos créditos tributários. De acordo com o 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.

O art.  8º  do  projeto  estabelece  a  remissão  do  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 essa data, inclusive multas e
juros, ajuizada ou não sua cobrança, de valor original igual ou inferior a R$5.000,00.

Em  primeiro  lugar,  registre-se  que  não  se  aplica  aqui  o  disposto  na  Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF
-, que preconiza a necessidade de que esse tipo de proposta esteja acompanhada de
estudo técnico e das medidas compensatórias  previstas no art.  14 desse diploma
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legal.  Pela  literalidade  do  mencionado  dispositivo,  ele  se  aplica  somente  à
“concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária  da qual
decorra renúncia de receita”.

Ou seja, para fins de aplicação da LRF, o conceito de “renúncia de receita” refere-se
à “renúncia de receita tributária”, compreendendo “anistia, remissão, subsídio, crédito
presumido,  concessão de isenção em caráter  não geral,  alteração de alíquota  ou
modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou
contribuições, e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado” (art.
14, §1º).

Ademais, o § 3º, inciso II, do art. 14 da LRF excepciona dos casos de renúncia o
cancelamento  de débito cujo  montante  seja  inferior  ao  dos respectivos custos  de
cobrança.

A remissão proposta é necessária para impedir o prolongamento das execuções
fiscais deficitárias, levando em consideração o tempo médio de duração e o custo
médio de um executivo fiscal para o Estado de Minas Gerais. Esta comissão já teve
oportunidade de debater, quando da análise do Projeto de Lei nº 2.442, de 2011, a
conclusão  da  Advocacia-Geral  do  Estado  de  que  uma execução  fiscal  custa  aos
cofres estaduais algo em torno de R$15.000,00.

Pelos mesmos fundamentos, em prol do princípio da economicidade, o art. 9º do
projeto dispõe que 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 (ii) de valor original igual ou inferior a 500 Unidades
Fiscais do Estado de Minas Gerais - Ufemgs. A mencionada norma reproduz o § 3º do
art.  227 da Lei  nº  6.763,  de  1975,  que prescreve,  mutatis  mutandis,  as  mesmas
regras para o crédito tributário do Estado.

O art.  10 prevê que o crédito não tributário do Estado de valor original igual ou
inferior  a  500  Ufemgs  será  formalizado,  devendo  ser  objeto  de  cobrança
administrativa, ou inscrição em qualquer cadastro informativo, público ou privado, de



980
____________________________________________________________________________

proteção  ao  crédito,  ou  inscrição  no  Cadastro  Informativo  de  Inadimplência  em
relação à Administração Pública do Estado de Minas Gerais - Cadin-MG.

Quanto à instituição de meios alternativos de cobrança dos créditos do Estado, não
há  impedimentos  formais  para  tanto,  dentro  de  sua  esfera  de  competência
administrativa. Tais inovações são, ademais, desejáveis, porque incorporam novas e
mais  eficientes  possibilidades  de  cobrança  e  já  foram  adotadas  pela  legislação
tributária  estadual  (vide  art.  2º  da  Lei  nº  19.971,  de  2011).  Dessa  forma,
consideramos realmente necessária a alteração da legislação mineira, de modo a
adaptá-la aos novos mecanismos de cobrança dos créditos públicos.

As normas do art. 11 e seus parágrafos estabelecem que o pagamento do crédito
estadual poderá ser parcelado, observadas as regras previstas em regulamento. Tais
regras vão ao encontro do que disciplina o art. 227 da Lei nº 6.763, de 1975, para os
créditos de natureza tributária.

O art.  12 da proposição autoriza que o Poder Executivo adote um 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 os requisitos necessários à sua implementação.

Segundo o  §  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.  O  §  2º
estabelece  que  o  débito  consolidado  poderá  ser  pago:  (i)  à  vista,  com  90%  de
redução de correção e juros; (ii) em duas parcelas iguais e sucessivas, com 80% de
redução de correção e juros; (iii) em três parcelas iguais e sucessivas, com 70% de
redução de correção e juros; (iv) em quatro parcelas iguais e sucessivas, com 60% de
redução de correção e juros; (v) em cinco parcelas iguais e sucessivas, com 50% (de
redução de correção e juros; (vi) em seis até 60 parcelas iguais e sucessivas, com
25% de redução de correção e juros.

Os  demais  parágrafos  do  dispositivo  estabelecem  as  diversas  condições  para
adesão  ao  parcelamento,  como  correção  monetária,  prazos,  necessidade  de
desistência de recursos pelos contribuintes ou de oferecimento de garantias, entre
outras.
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De acordo com o art. 13, o disposto nesse projeto de lei não se aplica à atividade
punitiva de infrações de natureza funcional e aos processos de natureza tributária.

O art. 14 do projeto altera o § 3º do art. 2º da Lei nº 19.971, de 2011, para dispor
que o previsto no caput deste 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.  A mencionada  alteração  vai  ao  encontro  da  uniformização  entre  os
regimes de cobrança dos créditos não tributários com os de natureza tributária.

Finalmente,  o art.  15 da proposição altera o art.  58 da Lei  nº 14.184, de 2002,
acrescentando-lhe parágrafo único com os seguintes dizeres: “não interposto ou não
conhecido o recurso, a decisão administrativa tornar-se-á definitiva, certificando-se no
processo  a  data  do  seu  trânsito  em  julgado  na  via  administrativa”.  Com  efeito,
inexistindo  recurso  a  ser  julgado  pela  administração  no  âmbito  do  processo
administrativo,  a  decisão  administrativa  se  torna  definitiva,  somente  podendo  ser
alterada no caso de o litígio ser submetido ao Poder Judiciário.

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

do Projeto de Lei nº 5.160/2014.
Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2014.
Sebastião Costa, presidente e relator - Dalmo Ribeiro Silva - Duilio de Castro - Luiz

Henrique.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 5.612/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do governador do Estado, o projeto de lei  em epígrafe “cria o Fundo
Especial da Advocacia-Geral do Estado de Minas Gerais - Fundo”.

Publicada no  Diário do Legislativo de 20/11/2014, foi a proposição distribuída às
Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Vem a matéria, preliminarmente, a esta Comissão para receber parecer sobre a sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado com
o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.
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Fundamentação
O projeto  de  lei  em análise visa criar  o  Fundo Especial  da  Advocacia-Geral  do

Estado de Minas Gerais - Fundo -, de função programática, que, nos termos do art. 2º
da proposição, tem por objetivo complementar os 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.

Cumpre-nos ressaltar que, no que tange à instituição de fundos, a matéria se insere
no domínio de competência legislativa estadual, consoante o previsto no inciso I do
art. 24 da Constituição da República, que estabelece a competência concorrente para
legislar sobre direito financeiro.

Sendo  assim,  cabe  à  União  editar  as  normas  gerais  e  aos  Estados  membros
suplementá-las, nos termos do § 2º do art. 24 da Constituição Federal.

No exercício da sua competência legislativa, a União editou a Lei nº 4.320, de 1964,
que traz normas gerais  sobre direito financeiro,  sendo que os seus arts.  71 a 74
tratam especificamente das regras gerais de criação de fundos.

Por sua vez, o Estado de Minas Gerais, no exercício da sua competência legislativa
suplementar e em razão do disposto no art. 159, II, da Constituição do Estado, editou
a Lei Complementar nº 91, de 2006, que dispõe sobre a instituição, a gestão e a
extinção de fundos no âmbito estadual.

Cumpre-nos,  então,  analisar  o  projeto,  com  o  objetivo  de  verificar  se  essa
proposição se encontra de acordo com as disposições da Lei Complementar nº 91, de
2006.

Segundo o parágrafo único do art. 2º da referida norma, o projeto de lei relativo à
criação de fundo será  acompanhado de justificação que demonstre seu interesse
público e sua viabilidade técnica e financeira.

Nos  termos  da  exposição  de  motivos  do  governador  do  Estado,  anexada  à
mensagem  que  encaminha  o  projeto,  “cuida-se  de  proposta  que  tem  em  mira
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”.
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No que se refere à viabilidade financeira, segundo o que consta na exposição de
motivos,  o  fundo  “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”

Assim, resta demonstrado o interesse público para a criação do fundo bem como a
sua viabilidade técnica financeira.

O art.  2º  do  projeto  dispõe sobre  o  objetivo  do  fundo,  além de prever  que ele
exercerá função programática. Tal dispositivo obedece ao disposto no inciso I do art.
4º da Lei Complementar nº 91, de 2006, segundo o qual a lei de instituição do fundo
estabelecerá suas funções e seus objetivos. Cumpre observar que, de acordo com o
inciso I do art. 3º da referida lei complementar, a função programática é destinada à
execução de programa especial de trabalho da administração pública estadual.

O art. 1º prevê que o fundo terá prazo de duração de 30 anos, atendendo, pois, ao
disposto no inciso I, do art. 5º da Lei Complementar nº 91.

O art. 6º da proposição, por sua vez, elenca os recursos que constituem o Fundo.
Entre  eles,  podemos  destacar  dotações  orçamentárias,  recursos  provenientes  da
transferência  de  outros  fundos,  auxílio,  subvenções,  doações  e  contribuições  de
entidades públicas ou privadas, pessoas físicas, nacionais ou estrangeiras, recursos
provenientes de aluguéis ou permissões de uso de bens e taxas ou preços cobrados
para inscrição em certame de concurso público para ingresso nas carreiras da AGE,
entre outros.

O § 4º do art. 6º prevê que, na hipótese de extinção do fundo, seu patrimônio será
revertido ao Tesouro Estadual, na forma de regulamento. Sobre a matéria, o § 1º do
art. 18 da Lei Complementar nº 91, de 2006, dispõe que o patrimônio apurado na
extinção  do  fundo  será  absorvido  pelo  Tesouro  do  Estado,  salvo  disposição  em
contrário da lei específica de criação ou extinção de fundo.

O §3º do art.  6º  dispõe que as disponibilidades temporárias  de caixa do Fundo
Especial da Advocacia-Geral do Estado de Minas Gerais observarão o princípio da
unidade de tesouraria, nos termos do art. 56 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março
de  1964,  o  que  está  em  consonância  com  o  parágrafo  único  do  art.  13  da  Lei
Complementar nº 91, de 2006.
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Os arts. 3º, 4º e 5º da proposição cuidam dos administradores do fundo, dispondo,
de acordo com o art. 6º da Lei Complementar nº 91, que são eles o gestor, o agente
executor,  o agente financeiro e o grupo coordenador. Ao gestor do fundo compete
exercer  as  atribuições  previstas  no  inciso  I  do  art.  10  da  mencionada  lei
complementar,  consoante  dispõe o parágrafo único do art.  3º  da proposição.  Tais
disposições estão em consonância com o disposto nos §§ 1º, 2º e 3º do art. 6º da
mesma lei complementar.

A composição  do  grupo  coordenador  está  disposta  no  art.  4º  do  projeto,  nos
seguintes  termos:  o  advogado-geral  do Estado,  que o presidirá,  e os  advogados-
gerais  adjuntos  do  Estado,  representantes  indicados  pelo  Conselho  Superior  da
Advocacia-Geral do Estado, pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e
pela Secretaria de Estado de Fazenda, além de um procurador do Estado indicado
pela entidade de classe representante dos procuradores do Estado de Minas Gerais.

Sobre a destinação de recursos do Fundo para despesas com pessoal e custeio,
impende ressaltar que a lei complementar citada admite essa possibilidade no caso
de fundos de natureza programática, conforme o disposto no inciso III de seu art. 5º,
embora a proposição vede expressamente tal finalidade, conforme o disposto no §2º
do art. 2º.

O art. 9º prevê que o advogado-geral do Estado, mediante resolução, editará atos
complementares necessários ao funcionamento do Fundo. Não vislumbramos óbices
de natureza jurídica, uma vez que cabe ao referido ato normativo fixar providências
administrativas e detalhamentos que tenham a finalidade de permitir a fiel aplicação
da lei, sem, contudo, inovar originariamente no ordenamento jurídico, o que não cria
direitos nem obrigações.

A fim de aprimorar o projeto em relação à técnica legislativa e atribuir uma sigla
mais precisa ao nome do Fundo, apresentamos a Emenda nº 1.

Por fim, ressaltamos que a análise dos aspectos orçamentários e financeiros da
proposição  se  dará  no  âmbito  da  Comissão  de  Fiscalização  Financeira  e
Orçamentária.

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

do Projeto de Lei nº 5.612/2014, com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.
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EMENDA Nº 1
Substitua-se, no texto do projeto, o termo "Fundo" por "Feage".
Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2014.
Sebastião Costa, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Duilio de Castro - Luiz

Henrique.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 5.640/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Governador do Estado e encaminhado por meio da Mensagem nº
726/2014, o projeto de lei em epígrafe visa alterar a Lei nº 21.095, de 30 de dezembro
de 2013,  que autoriza  o  Poder  Executivo  a  contratar  operação de crédito  com o
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES.

Publicada no  Diário  do Legislativo de 4/12/2014,  a proposição foi  distribuída às
Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária
para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  combinado  com  o  art.  102  do
Regimento Interno.

Vem a matéria, preliminarmente, a esta comissão, para receber parecer sobre a sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na forma do art. 188, combinado com o
art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
Nos termos da mensagem do governador que encaminha a proposta, o projeto de

lei em epígrafe “tem por objetivo ampliar o rol das garantias e contragarantias que o
Estado oferece na obtenção do empréstimo a ser contratado com o Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES -, a fim de flexibilizar a utilização
das cotas da repartição do produto da arrecadação dos impostos para a prestação de
garantia diretamente ao BNDES, bem como na utilização de receitas tributárias para
a prestação de contragarantia à União, nos termos do § 4º do art. 167, e dos arts.
155, 157 e 159 da Constituição da República Federativa do Brasil”. Por fim, afirma
que a proposição está em consonância com os preceitos da Lei de Responsabilidade
Fiscal.

A Lei nº 21.095, de 2013, que se pretende alterar, autorizou o Poder Executivo a
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contratar  operação  de  crédito  com  o  objetivo  de  financiar  atividades  e  projetos
voltados à melhoria da eficiência, qualidade e transparência da Defensoria Pública do
Estado de Minas Gerais.

O art. 2º da citada lei autoriza o Poder Executivo a oferecer como contragarantia à
União as receitas geradas pelos tributos a que se refere o art. 155 e os recursos de
que tratam os arts. 157 e 159, I, “a”, e II da Constituição da República.

Com a mudança pretendida, o caput do art. 2º passa a autorizar o Poder Executivo
a oferecer como garantia para a realização da operação de crédito os recursos de
que tratam os art. 157, a alínea “a” do inciso I e o inciso II do art. 159 da Constituição
da República.

Pretende-se acrescentar, ainda, parágrafo ao referido artigo para estabelecer que,
“havendo garantia da União para a realização da operação de crédito objeto desta
Lei, fica o Poder Executivo autorizado a oferecer, como contragarantia à União, as
receitas geradas pelos tributos a que se refere o art. 155 e os recursos de que tratam
o art.  157,  a  alínea  “a”  do  inciso  I  e  o  inciso  II  do  art.  159  da  Constituição  da
República Federativa do Brasil.”.

Assim, o projeto em análise pretende alterar, apenas, as disposições que cuidam da
prestação  de  garantia  e  contragarantia  necessárias  à  efetivação  da  operação  de
crédito,  não  havendo  alterações  relativas  ao  valor  da  operação  anteriormente
autorizada,  aos  projetos  e  atividades  a  serem  financiados,  bem  como ao agente
financiador.

Nesse diapasão, observamos que a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de
2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal -, em seu art. 29, inciso IV, define a concessão
de  garantia  como  o  compromisso  de  adimplência  de  obrigação  financeira  ou
contratual assumida por ente da Federação ou entidade a ele vinculada.

De acordo com as lições de Misabel Abreu Machado Derzi, “a contragarantia tem a
mesma natureza e extensão da  garantia,  ou seja, qualquer caução contraprestada
pelo devedor ao garantidor, terceiro estranho ao vínculo obrigacional que lhe garantiu
o pagamento” (Comentários à Lei de Responsabilidade Fiscal,  4ª ed., Ed. Saraiva,
2009, p. 290).

A Lei  de Responsabilidade Fiscal,  em sua Seção V,  que trata da garantia  e da
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contragarantia,  prescreve, no art. 40, que os entes poderão conceder garantia em
operações de crédito internas ou externas, observado o disposto no próprio artigo e
no art.  32.  Este último traça normas gerais sobre a contratação de operações de
crédito pelos entes da Federação.  O principal  requisito  previsto no artigo é que o
pleito formalizado pelo Estado esteja fundamentado em parecer elaborado por seus
órgãos técnicos e jurídicos, demonstrando a relação entre o custo e o benefício e o
interesse social e econômico da operação.

Além disso, o cumprimento dos limites e das condições relativas à realização de
operações de crédito de cada ente da Federação, inclusive das empresas por ele
controladas,  deve  ser  verificado  pelo  Ministério  da  Fazenda.  O  parecer  que
fundamenta o pleito deve considerar: 1) a existência de prévia e expressa autorização
para  a  contratação em lei  específica,  na  Lei  Orçamentária  Anual  ou  em  créditos
adicionais;  2)  a  inclusão,  no  orçamento  ou  em  créditos  adicionais,  dos  recursos
provenientes da operação; 3) a observância dos limites e das condições fixadas pelo
Senado  Federal  e  4)  a  autorização  específica  do  Senado,  quando  se  tratar  de
operação de crédito externo.

O art. 40 traz ainda as normas gerais sobre garantia e contragarantia. Em seu § 1º,
determina que a garantia está condicionada ao oferecimento de contragarantia, em
valor igual ou superior ao da garantia a ser concedida, e à adimplência da entidade
que a pleitear quanto a suas obrigações junto ao garantidor e às entidades por este
controladas,  sendo  que  a  contragarantia  exigida  dos  Estados  pela  União  pode
consistir  na  vinculação  das  receitas  tributárias  diretamente  arrecadadas  e  das
provenientes de transferências constitucionais, com outorga de poderes ao garantidor
para retê-las e empregar o respectivo valor na liquidação da dívida vencida.

É  nula  a  garantia  concedida  acima  dos  limites  fixados  pelo  Senado  Federal  e
também é vedado às entidades da administração indireta, inclusive suas empresas
controladas e subsidiárias, conceder garantia, ainda que com recursos de fundos.

Saliente-se, ainda, que, quando honrar dívida de outro ente, em razão de garantia
prestada,  a  União  pode  condicionar  as  transferências  constitucionais  ao
ressarcimento daquele pagamento.

Os limites e as condições fixadas pelo Senado Federal estão consubstanciados na
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Resolução nº 40, de 20 de dezembro de 2001, alterada pela Resolução nº 5, de 3 de
abril de 2002, que dispõe sobre os limites globais para o montante da dívida pública
consolidada e  da  dívida pública  mobiliária  dos  estados,  do Distrito  Federal  e  dos
municípios,  e  na  Resolução  nº  43,  de  21  de  dezembro  de  2001,  alterada  pela
Resolução nº 3, de 2 de abril de 2002, que dispõe sobre as operações de crédito
interno  e  externo  dos  estados,  do  Distrito  Federal  e  dos  municípios,  inclusive
concessão  de  garantias,  seus  limites  e  condições  de  autorização  e  dá  outras
providências.  No art.  9º,  esta  última estabelece que o saldo  global  das garantias
concedidas pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios não pode exceder
22% da receita corrente líquida.

De  acordo  com  o  art.  61,  inciso  IV,  da  Carta  Mineira,  compete  à  Assembleia
Legislativa dispor sobre dívida pública, abertura e operação de crédito.

A efetivação da operação de crédito depende ainda do cumprimento do que dispõe
o art. 167, inciso III, da Carta da República, que veda a realização de operações de
crédito que excedam o montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas
mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados pelo
Poder Legislativo, por maioria absoluta, requisito este também previsto no art. 32 da
Lei de Responsabilidade Fiscal.

Cumpre destacar que a autorização legislativa é apenas uma condição prévia para
a  efetivação  do  empréstimo  e  prestação  de  garantia  ou  contragarantia.  Outras
medidas de cunho normativo ou administrativo ainda hão de ser tomadas para que a
pretensão do Poder Executivo se concretize em definitivo.

Quanto  à  compatibilização  da  operação  com  os  aspectos  financeiros  e
orçamentários  exigidos  pelas  normas  mencionadas,  trata-se  de  competência  da
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Conclusão
Com  base  no  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade do Projeto de Lei nº 5.640/2014.
Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Duilio de Castro - Luiz

Henrique.
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PARECER SOBRE AS EMENDAS NºS 2 A 5 AO PROJETO DE LEI Nº 1.891/2011
Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Relatório
De autoria do deputado André Quintão, o Projeto de Lei nº 1.891/2011, resultante do

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  3.407/2009,  dispõe  sobre  a  utilização  e  a
proteção ambiental das Serras da Moeda e da Calçada e dá outras providências.

A proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça e à Comissão de
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.

A Comissão de Constituição e Justiça,  em sua análise preliminar,  concluiu pela
juridicidade,  constitucionalidade e legalidade da matéria com a Emenda nº 1,  que
apresentou.

A Comissão de Meio Ambiente, em parecer de mérito, opinou pela sua aprovação
na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Na fase de discussão do projeto no 1º turno, foram apresentadas, em Plenário, as
Emendas nos 2, 3, 4 e 5, que vêm a esta comissão para receber parecer, nos termos
do § 2º do art. 188 do Regimento Interno.

Fundamentação
O  Sinclinal  Moeda  é  uma  sequência  montanhosa  situada  ao  sul  da  Região

Metropolitana de Belo Horizonte, importante para a conservação da biodiversidade e
de  mananciais  de  abastecimento  público.  Nessas  montanhas,  patrimônios
arqueológicos registram a história da ocupação de Minas Gerais. Todavia, a região
apresenta também potencial econômico para a mineração e para empreendimentos
turísticos e imobiliários. Os trechos do Sinclinal Moeda recebem diversos nomes ao
longo de sua extensão, como Serra da Calçada, Serra da Moeda, Serrinha, entre
outros.

O Projeto de Lei nº 1.891, de 2011, tem sua origem nos trabalhos da Comissão
Especial das Serras da Calçada e da Moeda, realizados entre outubro de 2008 e abril
de 2009, nesta Casa. Em sua redação original, a proposição previa regras especiais
para a ocupação e o uso do solo na Serra da Moeda, além de ampliar os limites da
Área de Proteção Ambiental Sul Região Metropolitana de Belo Horizonte - APA Sul
RMBH -, para que passasse a abarcar toda a área do Sinclinal Moeda. Seu objetivo
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foi procurar uma maneira sustentável de conciliar os diversos interesses na região:
sociais, econômicos e ambientais.

Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou a Emenda nº 1,
com adequações de técnica legislativa.

No parecer de mérito de 1º turno, esta comissão opinou pela aprovação da matéria
na forma do Substitutivo  nº  1,  que apresentou.  Essa proposta  foi  fruto  de  ampla
discussão  com  diversos  setores  da  sociedade  civil  organizada,  com  a  iniciativa
privada  e  o  Poder  Executivo.  Outros  projetos  foram  também  discutidos,  como  o
Projeto de Lei nº 1.630, de 2011, de autoria do deputado Rogério Correia, que cria o
Monumento Natural da Serrinha; e o Projeto de Lei nº 1.810, de 2011, de autoria do
deputado Délio Malheiros, que integra a Serra da Calçada ao Parque Estadual da
Serra  do  Rola-Moça.  Acordou-se,  enfim,  uma  delimitação  das  áreas  de  maior
interesse  para  a  preservação  ambiental  no  Sinclinal  Moeda,  as  quais  deveriam,
portanto, ser enquadradas como unidades de conservação de proteção integral.

Em discussão de 1º turno, foram apresentadas as Emendas nos 2, 3, 4 e 5, que são
objeto da análise deste parecer. As quatro emendas alteram o Substitutivo nº 1.

A Emenda nº 2 recupera da redação original do projeto e traz para o Substitutivo nº
1  os  dispositivos  que  expandem  o  perímetro  da  APA Sul  para  abranger  toda  a
extensão do Sinclinal Moeda.

A Emenda nº  3  altera  dois  vértices  do memorial  descritivo do  Anexo II,  o  qual
apresenta os limites do Monumento Natural Estadual Mãe-d'Água, sob a justificativa
de  ser  necessário  a  unidade  de  conservação  abarcar  completamente  a  bacia
hidrográfica que drena para a nascente denominada Mãe-d'Água.

A Emenda nº  4  visa restringir  atividades que possam comprometer  os  recursos
naturais da unidade de conservação, especialmente o aquífero freático que exsuda
na nascente denominada Mãe-d'Água. Está em consonância com o inciso III do art. 1º
da Constituição Federal, o qual dita incumbir ao poder público 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.
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A Emenda nº 5 amplia os limites da Serra da Calçada, a ser incorporada ao Parque
Estadual  da  Serra  do  Rola-Moça,  para  fazer  coincidir  o  perímetro  da  Serra  da
Calçada com o perímetro que foi tombado provisoriamente pelo Instituto Estadual de
Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais - Iepha - em junho de 2008.

Com  base  na  análise  das  emendas  apresentadas,  consideramos  necessário
apresentar o Substitutivo nº 2, que atende parcialmente aos objetivos da Emenda nº
4, para incorporar a conservação da quantidade e qualidade das águas como um dos
objetivos da criação do Monumento Natural Estadual Mãe-d'Água. Além disso, amplia
a  área  a  ser  incorporada  ao  Parque  Estadual  Serra  do  Rola-Moça,  de  modo  a
abranger novas áreas que foram sujeitas ao tombamento pelo Iepha. O Substitutivo
nº 2 também apresenta correções de técnica legislativa que não alteram o conteúdo
do projeto.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.891, de 2011, na

forma do Substitutivo nº 2, a seguir apresentado, pela rejeição do Substitutivo nº 1,
das Emendas de Plenário nºs 2 a 5 e da Emenda nº 1, da Comissão de Constituição
e Justiça.

SUBSTITUTIVO N° 2
Integra a Serra da Calçada, localizada nos Municípios de Brumadinho e Nova Lima,

ao Parque Estadual da Serra do Rola-Moça, criado pelo Decreto nº 36.071, de 27 de
setembro de 1994, e cria o Monumento Natural Estadual Mãe-d'Água.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
CAPÍTULO I

DA INTEGRAÇÃO DA SERRA DA CALÇADA AO PARQUE ESTADUAL DA SERRA
DO ROLA-MOÇA

Art.  1º  -  A Serra da Calçada,  localizada nos Municípios  de Brumadinho e Nova
Lima, com área de 2.392,0502ha (dois mil trezentos e noventa e dois vírgula zero
quinhentos e dois hectares), conforme delimitação estabelecida no Anexo I desta lei,
passa a integrar o Parque Estadual da Serra do Rola-Moça, criado pelo Decreto nº
36.071, de 27 de setembro de 1994.

Art.  2º  -  Ficam  declarados  de  utilidade  pública,  para  desapropriação  de  pleno
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domínio e de direitos possessórios, mediante acordo ou judicialmente, os terrenos e
as  benfeitorias  compreendidos  nos  limites  estabelecidos  no  Anexo  I  desta  lei,
necessários à integração da Serra da Calçada ao Parque Estadual da Serra do Rola-
Moça.

Art. 3º - O Instituto Estadual de Florestas - IEF -, observado o disposto na legislação
estadual pertinente, fica autorizado a promover a desapropriação de pleno domínio e
de direitos possessórios dos terrenos e das benfeitorias a que se refere o art.  2º,
podendo, para efeito de imissão na posse, alegar a urgência de que trata o art. 15 do
Decreto-Lei Federal nº 3.365, de 21 de junho de 1941.

Art.  4º  -  Os  proprietários  e  posseiros  de  terrenos  compreendidos  nos  limites
estabelecidos no Anexo I desta lei poderão doar os imóveis ao poder público como
medida compensatória de natureza ambiental ou florestal, inclusive referente à mata
atlântica, em processos de licenciamento ou autorização ambiental.

Art.  5º  -  O  Conselho  Consultivo  do  Parque  Estadual  da  Serra  do  Rola-Moça
reformulará o plano de manejo do parque para que nele passe a constar a Serra da
Calçada,  prevendo o zoneamento da área e o desenvolvimento de programas de
manejo, de administração e de educação ambiental.

Art. 6º - O IEF, em conjunto com a administração do Parque Estadual da Serra do
Rola-Moça,  realizará  estudo  cartográfico  com  o  objetivo  de  identificar  os  imóveis
confrontantes com a área estabelecida no Anexo I desta lei.

Art.  7º -  A zona de amortecimento do Parque Estadual da Serra do Roça-Moça
permanecerá inalterada enquanto não for efetuada a reformulação do seu plano de
manejo prevista no art. 5°.

CAPÍTULO II
DO MONUMENTO NATURAL ESTADUAL MÃE-D'ÁGUA

Art. 8º - Fica criado o Monumento Natural Estadual Mãe-d'Água, situado na Serra
da Moeda, no Município de Brumadinho, com área de 820,83ha (oitocentos e vinte
vírgula oitenta e três hectares), conforme delimitação estabelecida no Anexo II desta
lei.

Parágrafo  único  -  O  Monumento  Natural  Estadual  Mãe-d'Água  objetiva  a
conservação  da  natureza,  a  preservação  da  beleza  cênica  e  dos  sítios  naturais
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singulares  e  a  conservação  da  quantidade  e  qualidade  das  águas  superficiais  e
subterrâneas que abastecem a nascente Mãe-d'Água na área prevista no Anexo II
desta lei, bem como no seu entorno.

Art.  9º  -  Ficam  declarados  de  utilidade  pública,  para  desapropriação  de  pleno
domínio e de direitos possessórios, mediante acordo ou judicialmente, os terrenos e
as  benfeitorias  compreendidos  nos  limites  estabelecidos  no  Anexo  II  desta  lei,
necessários à implantação do Monumento Natural Estadual Mãe-d'Água.

Art.  10  -  Caso não seja  possível  compatibilizar  os  objetivos  da  unidade com a
utilização  da  terra  e  dos  recursos  naturais  do  local  pelos  proprietários,  o  IEF,
observado o disposto na legislação estadual pertinente, fica autorizado a promover a
desapropriação  de  pleno  domínio  e  de  direitos  possessórios  dos  terrenos  e
benfeitorias compreendidos nos limites estabelecidos no Anexo II desta lei, podendo,
para efeito de imissão na posse, alegar a urgência de que trata o art. 15 do Decreto-
Lei Federal nº 3.365, de 21 de junho de 1941.

Art. 11 - Compete ao IEF:
I - instituir o Conselho Consultivo do Monumento Natural Estadual Mãe-d'Água;
II  -  elaborar  e implementar o Plano de Manejo do Monumento Natural  Estadual

Mãe- d'Água.
Art.  12  -  Os  proprietários  e  posseiros  de  terrenos  compreendidos  nos  limites

estabelecidos no Anexo II desta lei poderão doar os imóveis ao poder público como
medida compensatória de natureza ambiental ou florestal, inclusive referente à mata
atlântica, em processos de licenciamento ou autorização ambiental.

Art.  13 -  Até que seja implementado o Plano de Manejo do Monumento Natural
Estadual  Mãe-d'Água,  não  serão  admitidas  atividades  que  possam  prejudicar  a
integridade dos recursos naturais existentes na unidade.

Art.  14 - A zona de amortecimento do Monumento Natural Estadual Mãe-d'Água
será composta pela área estabelecida no Anexo III desta lei, com aproximadamente
336,52ha (trezentos e trinta e seis vírgula cinquenta e dois hectares), e pela área
estabelecida no Anexo IV desta lei, com aproximadamente 161,4ha (cento e sessenta
e um vírgula quatro hectares).

Art.  15  -  O  poder  público  incentivará  a  criação  de  Reservas  Particulares  do
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Patrimônio  Natural  -  RPPNs -  na  zona de amortecimento  do  Monumento  Natural
Estadual Mãe-d'Água.

Art. 16 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 9 de dezembro de 2014.
Célio Moreira, presidente e relator - Sebastião Costa - Luzia Ferreira.

ANEXO I
(a que se refere o art. 1º da Lei nº , de de de 2014)

Limites, medidas e confrontações da Serra da Calçada: Começa no ponto V_1, com
coordenadas E=603.450,86m e N= 7.780.065,27m, deste segue com os seguintes
azimutes  e  distâncias:  121°28'46"  e  103,28m,  até  o  ponto  V_2,  coordenadas  E=
603.538,94m  e  N=  7.780.011,33m;  121°28'46"  e  145,26m,  até  o  ponto  V_3,
coordenadas  E=  603.662,82m e N= 7.779.935,48m;  121°28'46"  e  375,44m,  até  o
ponto  V_4,  coordenadas  E=  603.983,01m  e  N=  7.779.739,43m;  121°28'46"  e
369,74m,  até  o  ponto  V_5,  coordenadas  E=  604.298,34m  e  N=  7.779.546,35m;
125°38'21"  e  228,42m,  até  o  ponto  V_6,  coordenadas  E=  604.483,97m  e  N=
7.779.413,26m; 90°26'51" e 106,87m, até o ponto V_7, coordenadas E= 604.590,84m
e  N=  7.779.412,42m;  114°59'03"  e  102,09m,  até  o  ponto  V_8,  coordenadas  E=
604.683,38m  e  N=  7.779.369,30m;  114°59'03"  e  91,11m,  até  o  ponto  V_9,
coordenadas E= 604.765,96m e N= 7.779.330,82m; 132°49'45" e 29,81m, até o ponto
V_10, coordenadas E= 604.787,82m e N= 7.779.310,56m; 145°09'08" e 49,43m, até
o  ponto  V_11,  coordenadas  E=  604.816,06m  e  N=  7.779.270,00m;  157°13'54"  e
58,14m,  até  o  ponto  V_12,  coordenadas  E=  604.838,56m  e  N=  7.779.216,39m;
173°05'34"  e  32,01m,  até  o  ponto  V_13,  coordenadas  E=  604.842,41m  e  N=
7.779.184,61m;  148°11'24"  e  353,14m,  até  o  ponto  V_14,  coordenadas  E=
605.028,55m  e  N=  7.778.884,51m;  148°11'24"  e  61,27m,  até  o  ponto  V_15,
coordenadas E= 605.060,84m e N= 7.778.832,45m; 150°53'03" e 0,64m, até o ponto
V_16, coordenadas E= 605.061,15m e N= 7.778.831,89m; 150°53'03" e 229,00m, até
o  ponto  V_17,  coordenadas  E=  605.172,58m  e  N= 7.778.631,82m;  126°21'19"  e
96,64m,  até  o  ponto  V_18,  coordenadas  E=  605.250,41m  e  N=  7.778.574,53m;
138°44'10"  e  366,22m,  até  o  ponto  V_19,  coordenadas  E=  605.491,94m  e  N=
7.778.299,26m;  138°44'10"  e  250,85m,  até  o  ponto  V_20,  coordenadas  E=
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605.657,38m  e  N=  7.778.110,70m;  124°49'56"  e  166,06m,  até  o  ponto  V_21,
coordenadas E= 605.793,69m e N= 7.778.015,85m; 146°22'23" e 29,25m, até o ponto
V_22, coordenadas E= 605.809,89m e N= 7.777.991,49m; 146°22'23" e 15,00m, até
o  ponto  V_23,  coordenadas  E=  605.818,20m  e  N=  7.777.979,00m;  92°15'03"  e
17,33m,  até  o  ponto  V_24,  coordenadas  E=  605.835,52m  e  N=  7.777.978,32m;
92°15'03"  e  8,92m,  até  o  ponto  V_25,  coordenadas  E=  605.844,43m  e  N=
7.777.977,97m; 0°58'58" e 60,74m, até o ponto V_26, coordenadas E= 605.845,47m
e  N=  7.778.038,70m;  0°58'58"  e  1,95m,  até  o  ponto  V_27,  coordenadas  E=
605.845,51m  e  N=  7.778.040,64m;  266°54'26"  e  31,03m,  até  o  ponto  V_28,
coordenadas E= 605.814,52m e N= 7.778.038,97m; 41°06'36" e 102,36m, até o ponto
V_29, coordenadas E= 605.881,83m e N= 7.778.116,09m; 40°52'10" e 260,65m, até o
ponto V_30, coordenadas E= 606.052,38m e N= 7.778.313,19m; 40°52'10" e 67,68m,
até o ponto V_31, coordenadas E= 606.096,66m e N= 7.778.364,37m; 15°55'34" e
51,01m,  até  o  ponto  V_32,  coordenadas  E=  606.110,66m  e  N=  7.778.413,42m;
15°55'34"  e  12,44m,  até  o  ponto  V_33,  coordenadas  E=  606.114,07m  e  N=
7.778.425,38m; 15°55'34" e 1,23m, até o ponto V_34, coordenadas E= 606.114,41m
e  N=  7.778.426,56m;  25°43'58"  e  6,53m,  até  o  ponto  V_35,  coordenadas  E=
606.117,24m  e  N=  7.778.432,45m;  25°43'58"  e  2,02m,  até  o  ponto  V_36,
coordenadas E= 606.118,12m e N= 7.778.434,27m; 54°11'05" e 493,52m, até o ponto
V_37, coordenadas E= 606.518,32m e N= 7.778.723,07m; 36°24'04" e 432,72m, até
o  ponto  V_38,  coordenadas  E=  606.775,11m  e  N=  7.779.071,35m;  126°27'51"  e
31,35m,  até  o  ponto  V_39,  coordenadas  E=  606.800,32m  e  N=  7.779.052,72m;
130°59'27"  e  22,32m,  até  o  ponto  V_40,  coordenadas  E=  606.817,17m  e  N=
7.779.038,08m;  130°57'15"  e  34,63m,  até  o  ponto  V_41,  coordenadas  E=
606.843,32m  e  N=  7.779.015,38m;  131°28'16"  e  20,54m,  até  o  ponto  V_42,
coordenadas E= 606.858,71m e N= 7.779.001,78m; 136°39'12" e 20,56m, até o ponto
V_43, coordenadas E= 606.872,82m e N= 7.778.986,83m; 137°06'40" e 24,97m, até
o  ponto  V_44,  coordenadas  E=  606.889,82m  e  N= 7.778.968,53m;  148°03'59"  e
30,22m,  até  o  ponto  V_45,  coordenadas  E=  606.905,81m  e  N=  7.778.942,88m;
155°15'56"  e  29,08m,  até  o  ponto  V_46,  coordenadas  E=  606.917,97m  e  N=
7.778.916,47m;  156°10'32"  e  40,21m,  até  o  ponto  V_47,  coordenadas  E=
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606.934,21m  e  N=  7.778.879,69m;  158°24'58"  e  42,73m,  até  o  ponto  V_48,
coordenadas E= 606.949,93m e N= 7.778.839,96m; 157°25'20" e 29,42m, até o ponto
V_49, coordenadas E= 606.961,23m e N= 7.778.812,79m; 157°57'26" e 22,61m, até
o  ponto  V_50,  coordenadas  E=  606.969,71m  e  N= 7.778.791,83m;  162°27'24"  e
19,79m,  até  o  ponto  V_51,  coordenadas  E=  606.975,68m  e  N=  7.778.772,96m;
171°43'51"  e  15,71m,  até  o  ponto  V_52,  coordenadas  E=  606.977,94m  e  N=
7.778.757,41m;  161°05'50"  e  15,50m,  até  o  ponto  V_53,  coordenadas  E=
606.982,96m  e  N=  7.778.742,75m;  158°01'21"  e  15,71m,  até  o  ponto  V_54,
coordenadas E= 606.988,84m e N= 7.778.728,18m; 164°01'18" e 31,13m, até o ponto
V_55, coordenadas E= 606.997,41m e N= 7.778.698,25m; 166°11'24" e 23,10m, até o
ponto  V_56,  coordenadas  E=  607.002,93m  e  N=  7.778.675,81m;  169°02'05"  e
30,29m,  até  o  ponto  V_57,  coordenadas  E=  607.008,69m  e  N=  7.778.646,08m;
162°30'00"  e  22,79m,  até  o  ponto  V_58,  coordenadas  E=  607.015,54m  e  N=
7.778.624,34m;  159°48'52"  e  30,95m,  até  o  ponto  V_59,  coordenadas  E=
607.026,22m  e  N=  7.778.595,29m;  164°51'01"  e  15,73m,  até  o  ponto  V_60,
coordenadas E= 607.030,33m e N= 7.778.580,11m; 179°35'43" e 15,57m, até o ponto
V_61, coordenadas E= 607.030,44m e N= 7.778.564,54m; 201°39'36" e 30,07m, até
o  ponto  V_62,  coordenadas  E=  607.019,34m  e  N= 7.778.536,59m;  193°57'34"  e
30,80m,  até  o  ponto  V_63,  coordenadas  E=  607.011,91m  e  N=  7.778.506,70m;
188°17'55"  e  15,38m,  até  o  ponto  V_64,  coordenadas  E=  607.009,69m  e  N=
7.778.491,48m;  189°00'29"  e  15,14m,  até  o  ponto  V_65,  coordenadas  E=
607.007,32m  e  N=  7.778.476,53m;  201°52'54"  e  22,70m,  até  o  ponto  V_66,
coordenadas E= 606.998,86m e N= 7.778.455,47m; 206°43'27" e 14,01m, até o ponto
V_67, coordenadas E= 606.992,56m e N= 7.778.442,95m; 221°30'52" e 26,87m, até
o  ponto  V_68,  coordenadas  E=  606.974,75m  e  N= 7.778.422,83m;  236°49'19"  e
11,89m,  até  o  ponto  V_69,  coordenadas  E=  606.964,80m  e  N=  7.778.416,33m;
260°13'06"  e  16,67m,  até  o  ponto  V_70,  coordenadas  E=  606.948,38m  e  N=
7.778.413,50m;  233°03'11"  e  31,54m,  até  o  ponto  V_71,  coordenadas  E=
606.923,17m  e  N=  7.778.394,54m;  233°03'11"  e  92,26m,  até  o  ponto  V_72,
coordenadas E= 606.849,44m e N= 7.778.339,08m; 143°28'41" e 18,64m, até o ponto
V_73, coordenadas E= 606.860,53m e N= 7.778.324,11m; 130°08'43" e 24,33m, até o
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ponto  V_74,  coordenadas  E=  606.879,13m  e  N=  7.778.308,42m;  129°40'40"  e
32,38m,  até  o  ponto  V_75,  coordenadas  E=  606.904,05m  e  N=  7.778.287,74m;
118°03'10"  e  49,02m,  até  o  ponto  V_76,  coordenadas  E=  606.947,31m  e  N=
7.778.264,69m;  117°08'06"  e  15,47m,  até  o  ponto  V_77,  coordenadas  E=
606.961,08m  e  N=  7.778.257,63m;  182°52'52"  e  12,50m,  até  o  ponto  V_78,
coordenadas E= 606.960,45m e N= 7.778.245,15m; 177°56'25" e 12,49m, até o ponto
V_79, coordenadas E= 606.960,90m e N= 7.778.232,67m; 154°53'19" e 12,29m, até
o  ponto  V_80,  coordenadas  E=  606.966,11m  e  N=  7.778.221,54m;  134°44'41"  e
12,37m,  até  o  ponto  V_81,  coordenadas  E=  606.974,90m  e  N=  7.778.212,83m;
129°53'11"  e  11,98m,  até  o  ponto  V_82,  coordenadas  E=  606.984,09m  e  N=
7.778.205,15m;  122°02'15"  e  12,49m,  até  o  ponto  V_83,  coordenadas  E=
606.994,68m  e  N=  7.778.198,53m;  117°13'56"  e  11,56m,  até  o  ponto  V_84,
coordenadas E= 607.004,96m e N= 7.778.193,24m; 100°56'33" e 12,45m, até o ponto
V_85, coordenadas E= 607.017,18m e N= 7.778.190,87m; 105°16'04" e 10,73m, até
o  ponto  V_86,  coordenadas  E=  607.027,54m  e  N= 7.778.188,05m;  125°38'38"  e
10,66m,  até  o  ponto  V_87,  coordenadas  E=  607.036,20m  e  N=  7.778.181,84m;
158°03'18"  e  13,13m,  até  o  ponto  V_88,  coordenadas  E=  607.041,10m  e  N=
7.778.169,66m;  153°21'38"  e  12,07m,  até  o  ponto  V_89,  coordenadas  E=
607.046,51m  e  N=  7.778.158,87m;  172°52'47"  e  17,54m,  até  o  ponto  V_90,
coordenadas E= 607.048,69m e N= 7.778.141,47m; 178°24'47" e 19,39m, até o ponto
V_91, coordenadas E= 607.049,23m e N= 7.778.122,09m; 176°59'00" e 23,43m, até
o  ponto  V_92,  coordenadas  E=  607.050,46m  e  N= 7.778.098,69m;  173°26'12"  e
19,60m,  até  o  ponto  V_93,  coordenadas  E=  607.052,70m  e  N=  7.778.079,22m;
175°13'31"  e  24,38m,  até  o  ponto  V_94,  coordenadas  E=  607.054,73m  e  N=
7.778.054,93m;  181°11'33"  e  13,60m,  até  o  ponto  V_95,  coordenadas  E=
607.054,44m  e  N=  7.778.041,33m;  199°06'12"  e  12,93m,  até  o  ponto  V_96,
coordenadas E= 607.050,21m e N= 7.778.029,12m; 231°05'56" e 15,80m, até o ponto
V_97, coordenadas E= 607.037,92m e N= 7.778.019,19m; 234°54'43" e 10,65m, até
o  ponto  V_98,  coordenadas  E=  607.029,20m  e  N= 7.778.013,07m;  250°08'09"  e
15,22m,  até  o  ponto  V_99,  coordenadas  E=  607.014,89m  e  N=  7.778.007,90m;
259°50'06"  e  15,02m,  até  o  ponto  V_100,  coordenadas  E=  607.000,11m  e  N=
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7.778.005,25m;  256°59'49"  e  15,20m,  até  o  ponto  V_101,  coordenadas  E=
606.985,30m  e  N=  7.778.001,83m;  255°33'41"  e  15,20m,  até  o  ponto  V_102,
coordenadas E= 606.970,58m e N= 7.777.998,04m; 243°04'08" e 8,05m, até o ponto
V_103, coordenadas E= 606.963,40m e N= 7.777.994,39m; 243°03'37" e 7,18m, até
o ponto  V_104,  coordenadas E= 606.957,00m e N= 7.777.991,14m; 252°11'51"  e
15,47m,  até  o  ponto  V_105,  coordenadas  E=  606.942,27m  e  N=  7.777.986,41m;
248°08'04"  e  11,63m,  até  o  ponto  V_106,  coordenadas  E=  606.931,48m  e  N=
7.777.982,08m;  112°03'53"  e  9,29m,  até  o  ponto  V_107,  coordenadas  E=
606.940,09m  e  N=  7.777.978,59m;  98°18'26"  e  14,19m,  até  o  ponto  V_108,
coordenadas E= 606.954,13m e N= 7.777.976,54m; 117°20'01" e 15,01m, até o ponto
V_109, coordenadas E= 606.967,46m e N= 7.777.969,65m; 117°21'33" e 30,33m, até
o  ponto  V_110,  coordenadas  E=  606.994,40m  e N= 7.777.955,71m;  114°46'59"  e
15,24m,  até  o  ponto  V_111,  coordenadas  E=  607.008,24m  e  N=  7.777.949,32m;
126°00'13"  e  8,36m,  até  o  ponto  V_112,  coordenadas  E=  607.015,00m  e  N=
7.777.944,41m;  130°45'44"  e  15,53m,  até  o  ponto  V_113,  coordenadas  E=
607.026,77m  e  N=  7.777.934,27m;  147°11'42"  e  12,34m,  até  o  ponto  V_114,
coordenadas E= 607.033,45m e N= 7.777.923,90m; 160°29'23" e 24,31m, até o ponto
V_115, coordenadas E= 607.041,57m e N= 7.777.900,98m; 180°45'00" e 15,28m, até
o ponto  V_116,  coordenadas  E= 607.041,37m e N= 7.777.885,70m; 176°02'45"  e
15,52m,  até  o  ponto  V_117,  coordenadas  E=  607.042,44m  e  N=  7.777.870,22m;
184°56'46"  e  24,45m,  até  o  ponto  V_118,  coordenadas  E=  607.040,33m  e  N=
7.777.845,86m;  192°47'30"  e  8,58m,  até  o  ponto  V_119,  coordenadas  E=
607.038,43m  e  N=  7.777.837,50m;  196°37'37"  e  64,97m,  até  o  ponto  V_120,
coordenadas E= 607.019,84m e N= 7.777.775,24m; 202°04'20" e 40,64m, até o ponto
V_121, coordenadas E= 607.004,57m e N= 7.777.737,58m; 203°12'56" e 31,23m, até
o ponto V_122,  coordenadas  E= 606.992,26m e N= 7.777.708,88m; 198°01'17" e
30,22m,  até  o  ponto  V_123,  coordenadas  E=  606.982,91m  e  N=  7.777.680,14m;
198°28'23"  e  36,64m,  até  o  ponto  V_124,  coordenadas  E=  606.971,30m  e  N=
7.777.645,39m;  191°20'36"  e  25,33m,  até  o  ponto  V_125,  coordenadas  E=
606.966,32m  e  N=  7.777.620,56m;  194°46'00"  e  23,54m,  até  o  ponto  V_126,
coordenadas E= 606.960,32m e N= 7.777.597,80m; 194°12'56" e 16,20m, até o ponto
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V_127, coordenadas E= 606.956,34m e N= 7.777.582,10m; 193°51'38" e 15,90m, até
o ponto V_128,  coordenadas  E= 606.952,54m e N= 7.777.566,67m; 196°40'42" e
22,81m,  até  o  ponto  V_129,  coordenadas  E=  606.945,99m  e  N=  7.777.544,82m;
203°31'36"  e  15,36m,  até  o  ponto  V_130,  coordenadas  E=  606.939,86m  e  N=
7.777.530,74m;  213°06'27"  e  9,60m,  até  o  ponto  V_131,  coordenadas  E=
606.934,62m  e  N=  7.777.522,70m;  217°44'30"  e  21,56m,  até  o  ponto  V_132,
coordenadas E= 606.921,42m e N= 7.777.505,65m; 223°59'10" e 8,43m, até o ponto
V_133, coordenadas E= 606.915,56m e N= 7.777.499,58m; 222°48'45" e 13,43m, até
o ponto V_134,  coordenadas  E= 606.906,44m e N= 7.777.489,73m; 230°40'57" e
24,04m,  até  o  ponto  V_135,  coordenadas  E=  606.887,84m  e  N=  7.777.474,50m;
244°50'01"  e  8,23m,  até  o  ponto  V_136,  coordenadas  E=  606.880,40m  e  N=
7.777.471,00m;  250°31'16"  e  22,41m,  até  o  ponto  V_137,  coordenadas  E=
606.859,27m  e  N=  7.777.463,53m;  251°22'41"  e  12,59m,  até  o  ponto  V_138,
coordenadas E= 606.847,34m e N= 7.777.459,51m; 277°26'51" e 23,15m, até o ponto
V_139, coordenadas E= 606.824,38m e N= 7.777.462,51m; 277°40'40" e 32,25m, até
o ponto V_140,  coordenadas  E= 606.792,42m e N= 7.777.466,82m; 142°17'46" e
19,15m,  até  o  ponto  V_141,  coordenadas  E=  606.804,13m  e  N=  7.777.451,67m;
144°48'14"  e  20,43m,  até  o  ponto  V_142,  coordenadas  E=  606.815,91m  e  N=
7.777.434,97m;  151°20'21"  e  15,41m,  até  o  ponto  V_143,  coordenadas  E=
606.823,30m  e  N=  7.777.421,45m;  145°55'34"  e  20,91m,  até  o  ponto  V_144,
coordenadas E= 606.835,01m e N= 7.777.404,13m; 153°40'11" e 15,60m, até o ponto
V_145, coordenadas E= 606.841,93m e N= 7.777.390,15m; 154°23'50" e 8,95m, até
o ponto V_146,  coordenadas  E= 606.845,80m e N= 7.777.382,08m; 140°55'52" e
15,53m,  até  o  ponto  V_147,  coordenadas  E=  606.855,59m  e  N=  7.777.370,02m;
132°52'44"  e  30,95m,  até  o  ponto  V_148,  coordenadas  E=  606.878,27m  e  N=
7.777.348,96m;  147°17'31"  e  12,62m,  até  o  ponto  V_149,  coordenadas  E=
606.885,09m  e  N=  7.777.338,34m;  174°16'52"  e  28,25m,  até  o  ponto  V_150,
coordenadas E= 606.887,91m e N= 7.777.310,23m; 180°48'12" e 14,77m, até o ponto
V_151, coordenadas E= 606.887,70m e N= 7.777.295,47m; 203°59'47" e 20,56m, até
o ponto V_152,  coordenadas  E= 606.879,34m e N= 7.777.276,69m; 218°49'02" e
10,24m,  até  o  ponto  V_153,  coordenadas  E=  606.872,92m  e  N=  7.777.268,71m;
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239°39'24"  e  10,45m,  até  o  ponto  V_154,  coordenadas  E=  606.863,90m  e  N=
7.777.263,43m;  248°27'04"  e  11,16m,  até  o  ponto  V_155,  coordenadas  E=
606.853,52m  e  N=  7.777.259,33m;  265°28'08"  e  10,63m,  até  o  ponto  V_156,
coordenadas E= 606.842,92m e N= 7.777.258,49m; 271°32'06" e 20,35m, até o ponto
V_157, coordenadas E= 606.822,58m e N= 7.777.259,03m; 261°40'43" e 8,00m, até
o ponto  V_158,  coordenadas E= 606.814,66m e N= 7.777.257,88m; 119°16'06"  e
14,78m,  até  o  ponto  V_159,  coordenadas  E=  606.827,56m  e  N=  7.777.250,65m;
131°01'56"  e  21,05m,  até  o  ponto  V_160,  coordenadas  E=  606.843,44m  e  N=
7.777.236,83m;  135°55'18"  e  10,55m,  até  o  ponto  V_161,  coordenadas  E=
606.850,78m  e  N=  7.777.229,25m;  139°57'48"  e  22,23m,  até  o  ponto  V_162,
coordenadas E= 606.865,08m e N= 7.777.212,23m; 149°04'25" e 21,05m, até o ponto
V_163, coordenadas E= 606.875,90m e N= 7.777.194,17m; 152°00'53" e 10,83m, até
o ponto V_164,  coordenadas  E= 606.880,98m e N= 7.777.184,61m; 162°40'52" e
21,43m,  até  o  ponto  V_165,  coordenadas  E=  606.887,36m  e  N=  7.777.164,15m;
174°19'48"  e  21,06m,  até  o  ponto  V_166,  coordenadas  E=  606.889,44m  e  N=
7.777.143,19m;  181°23'13"  e  10,74m,  até  o  ponto  V_167,  coordenadas  E=
606.889,18m  e  N=  7.777.132,45m;  182°02'43"  e  11,21m,  até  o  ponto  V_168,
coordenadas E= 606.888,78m e N= 7.777.121,25m; 165°51'02" e 22,09m, até o ponto
V_169, coordenadas E= 606.894,18m e N= 7.777.099,83m; 191°26'59" e 15,61m, até
o ponto V_170,  coordenadas  E= 606.891,08m e N= 7.777.084,53m; 192°58'30" e
5,71m,  até  o  ponto  V_171,  coordenadas  E=  606.889,80m  e  N=  7.777.078,97m;
186°01'56"  e  20,94m,  até  o  ponto  V_172,  coordenadas  E=  606.887,60m  e  N=
7.777.058,15m;  167°56'03"  e  11,00m,  até  o  ponto  V_173,  coordenadas  E=
606.889,90m  e  N=  7.777.047,39m;  179°28'38"  e  10,96m,  até  o  ponto  V_174,
coordenadas E= 606.890,00m e N= 7.777.036,43m; 208°53'47" e 10,55m, até o ponto
V_175, coordenadas E= 606.884,90m e N= 7.777.027,19m; 237°18'39" e 10,48m, até
o ponto V_176,  coordenadas  E= 606.876,08m e N= 7.777.021,53m; 242°47'09" e
15,67m,  até  o  ponto  V_177,  coordenadas  E=  606.862,14m  e  N=  7.777.014,36m;
231°58'44"  e  4,37m,  até  o  ponto  V_178,  coordenadas  E=  606.858,70m  e  N=
7.777.011,67m;  186°34'26"  e  10,83m,  até  o  ponto  V_179,  coordenadas  E=
606.857,46m  e  N=  7.777.000,91m;  131°38'01"  e  10,12m,  até  o  ponto  V_180,
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coordenadas E= 606.865,02m e N= 7.776.994,19m; 144°06'05" e 20,30m, até o ponto
V_181, coordenadas E= 606.876,92m e N= 7.776.977,75m; 161°21'02" e 20,26m, até
o ponto V_182,  coordenadas  E= 606.883,40m e N= 7.776.958,55m; 182°34'24" e
10,69m,  até  o  ponto  V_183,  coordenadas  E=  606.882,92m  e  N=  7.776.947,87m;
181°42'11"  e  20,19m,  até  o  ponto  V_184,  coordenadas  E=  606.882,32m  e  N=
7.776.927,69m;  197°54'12"  e  11,38m,  até  o  ponto  V_185,  coordenadas  E=
606.878,82m  e  N=  7.776.916,86m;  218°09'19"  e  10,63m,  até  o  ponto  V_186,
coordenadas E= 606.872,26m e N= 7.776.908,50m; 249°26'27" e 14,85m, até o ponto
V_187, coordenadas E= 606.858,35m e N= 7.776.903,29m; 123°49'01" e 13,15m, até
o ponto V_188,  coordenadas  E= 606.869,27m e N= 7.776.895,97m; 130°55'00" e
11,85m,  até  o  ponto  V_189,  coordenadas  E=  606.878,22m  e  N=  7.776.888,21m;
139°38'08"  e  16,48m,  até  o  ponto  V_190,  coordenadas  E=  606.888,90m  e  N=
7.776.875,65m;  156°49'23"  e  11,49m,  até  o  ponto  V_191,  coordenadas  E=
606.893,42m  e  N=  7.776.865,09m;  153°14'18"  e  33,89m,  até  o  ponto  V_192,
coordenadas E= 606.908,68m e N= 7.776.834,83m; 152°13'19" e 10,99m, até o ponto
V_193, coordenadas E= 606.913,80m e N= 7.776.825,11m; 161°00'09" e 21,26m, até
o ponto V_194,  coordenadas  E= 606.920,72m e N= 7.776.805,01m; 147°32'12" e
11,14m,  até  o  ponto  V_195,  coordenadas  E=  606.926,70m  e  N=  7.776.795,61m;
142°12'25"  e  22,10m,  até  o  ponto  V_196,  coordenadas  E=  606.940,24m  e  N=
7.776.778,15m;  151°01'56"  e  10,24m,  até  o  ponto  V_197,  coordenadas  E=
606.945,20m  e  N=  7.776.769,19m;  173°52'36"  e  10,50m,  até  o  ponto  V_198,
coordenadas E= 606.946,32m e N= 7.776.758,75m; 206°45'40" e 21,05m, até o ponto
V_199, coordenadas E= 606.936,84m e N= 7.776.739,95m; 224°04'51" e 10,58m, até
o ponto V_200,  coordenadas  E= 606.929,48m e N= 7.776.732,35m; 210°53'33" e
11,02m,  até  o  ponto  V_201,  coordenadas  E=  606.923,82m  e  N=  7.776.722,89m;
196°36'18"  e  10,50m,  até  o  ponto  V_202,  coordenadas  E=  606.920,82m  e  N=
7.776.712,83m;  198°46'47"  e  11,62m,  até  o  ponto  V_203,  coordenadas  E=
606.917,08m  e  N=  7.776.701,83m;  196°24'18"  e  20,89m,  até  o  ponto  V_204,
coordenadas E= 606.911,18m e N= 7.776.681,79m; 195°11'47" e 11,98m, até o ponto
V_205, coordenadas E= 606.908,04m e N= 7.776.670,23m; 180°06'44" e 10,22m, até
o ponto V_206,  coordenadas  E= 606.908,02m e N= 7.776.660,01m; 161°33'54" e



1002
____________________________________________________________________________

21,76m,  até  o  ponto  V_207,  coordenadas  E=  606.914,90m  e  N=  7.776.639,37m;
172°32'48"  e  16,17m,  até  o  ponto  V_208,  coordenadas  E=  606.917,00m  e  N=
7.776.623,35m;  207°06'16"  e  14,35m,  até  o  ponto  V_209,  coordenadas  E=
606.910,46m  e  N=  7.776.610,58m;  238°14'16"  e  17,86m,  até  o  ponto  V_210,
coordenadas E= 606.895,28m e N= 7.776.601,18m; 243°26'06" e 12,35m, até o ponto
V_211, coordenadas E= 606.884,24m e N= 7.776.595,65m; 257°08'54" e 11,90m, até
o ponto V_212,  coordenadas  E= 606.872,64m e N= 7.776.593,01m; 124°19'28" e
10,20m,  até  o  ponto  V_213,  coordenadas  E=  606.881,06m  e  N=  7.776.587,26m;
117°53'42"  e  21,25m,  até  o  ponto  V_214,  coordenadas  E=  606.899,84m  e  N=
7.776.577,32m;  123°10'57"  e  11,81m,  até  o  ponto  V_215,  coordenadas  E=
606.909,72m  e  N=  7.776.570,86m;  146°49'30"  e  10,49m,  até  o  ponto  V_216,
coordenadas E= 606.915,46m e N= 7.776.562,08m; 165°09'54" e 20,54m, até o ponto
V_217, coordenadas E= 606.920,72m e N= 7.776.542,22m; 200°58'00" e 10,45m, até
o ponto V_218,  coordenadas  E= 606.916,98m e N= 7.776.532,46m; 208°05'09" e
10,11m,  até  o  ponto  V_219,  coordenadas  E=  606.912,22m  e  N=  7.776.523,54m;
192°27'15"  e  10,02m,  até  o  ponto  V_220,  coordenadas  E=  606.910,06m  e  N=
7.776.513,76m;  166°27'51"  e  11,11m,  até  o  ponto  V_221,  coordenadas  E=
606.912,66m  e  N=  7.776.502,96m;  129°33'15"  e  14,01m,  até  o  ponto  V_222,
coordenadas E= 606.923,46m e N= 7.776.494,04m; 159°30'58" e 16,65m, até o ponto
V_223, coordenadas E= 606.929,29m e N= 7.776.478,44m; 163°08'08" e 17,56m, até
o ponto V_224,  coordenadas  E= 606.934,38m e N= 7.776.461,64m; 154°36'46" e
21,32m,  até  o  ponto  V_225,  coordenadas  E=  606.943,52m  e  N=  7.776.442,38m;
162°16'26"  e  22,47m,  até  o  ponto  V_226,  coordenadas  E=  606.950,36m  e  N=
7.776.420,98m;  170°41'39"  e  21,65m,  até  o  ponto  V_227,  coordenadas  E=
606.953,86m  e  N=  7.776.399,62m;  175°30'08"  e  11,24m,  até  o  ponto  V_228,
coordenadas E= 606.954,74m e N= 7.776.388,42m; 171°15'42" e 22,12m, até o ponto
V_229, coordenadas E= 606.958,10m e N= 7.776.366,56m; 165°33'01" e 12,10m, até
o ponto V_230,  coordenadas  E= 606.961,12m e N= 7.776.354,84m; 169°04'17" e
10,02m,  até  o  ponto  V_231,  coordenadas  E=  606.963,02m  e  N=  7.776.345,00m;
172°16'27"  e  22,02m,  até  o  ponto  V_232,  coordenadas  E=  606.965,98m  e  N=
7.776.323,18m;  173°22'05"  e  13,75m,  até  o  ponto  V_233,  coordenadas  E=
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606.967,57m  e  N=  7.776.309,52m;  194°19'21"  e  4,71m,  até  o  ponto  V_234,
coordenadas E= 606.966,41m e N= 7.776.304,96m; 230°11'36" e 6,99m, até o ponto
V_235, coordenadas E= 606.961,03m e N= 7.776.300,48m; 260°40'53" e 12,45m, até
o ponto V_236,  coordenadas  E= 606.948,75m e N= 7.776.298,47m; 152°21'43" e
11,37m,  até  o  ponto  V_237,  coordenadas  E=  606.954,02m  e  N=  7.776.288,40m;
136°58'32"  e  12,25m,  até  o  ponto  V_238,  coordenadas  E=  606.962,38m  e  N=
7.776.279,44m;  135°00'00"  e  17,73m,  até  o  ponto  V_239,  coordenadas  E=
606.974,91m  e  N=  7.776.266,91m;  133°48'04"  e  16,26m,  até  o  ponto  V_240,
coordenadas E= 606.986,64m e N= 7.776.255,66m; 151°33'59" e 22,22m, até o ponto
V_241, coordenadas E= 606.997,22m e N= 7.776.236,12m; 186°52'03" e 11,04m, até
o ponto V_242,  coordenadas  E= 606.995,90m e N= 7.776.225,16m; 223°58'34" e
15,91m,  até  o  ponto  V_243,  coordenadas  E=  606.984,86m  e  N=  7.776.213,71m;
94°49'33"  e  18,19m,  até  o  ponto  V_244,  coordenadas  E=  607.002,98m  e  N=
7.776.212,18m;  151°05'23"  e  22,10m,  até  o  ponto  V_245,  coordenadas  E=
607.013,66m  e  N=  7.776.192,84m;  147°26'03"  e  32,51m,  até  o  ponto  V_246,
coordenadas E= 607.031,16m e N= 7.776.165,44m; 146°49'05" e 33,15m, até o ponto
V_247, coordenadas E= 607.049,30m e N= 7.776.137,70m; 138°11'02" e 34,38m, até
o ponto  V_248,  coordenadas E= 607.072,22m e N= 7.776.112,08m; 140°12'53"  e
21,63m,  até  o  ponto  V_249,  coordenadas  E=  607.086,06m  e  N=  7.776.095,46m;
133°10'15"  e  22,60m,  até  o  ponto  V_250,  coordenadas  E=  607.102,54m  e  N=
7.776.080,00m;  88°49'59"  e  10,80m,  até  o  ponto  V_251,  coordenadas  E=
607.113,34m  e  N=  7.776.080,22m;  117°30'18"  e  21,26m,  até  o  ponto  V_252,
coordenadas E= 607.132,20m e N= 7.776.070,40m; 126°20'45" e 22,37m, até o ponto
V_253, coordenadas E= 607.150,22m e N= 7.776.057,14m; 146°28'51" e 22,31m, até
o ponto V_254,  coordenadas  E= 607.162,54m e N= 7.776.038,54m; 157°08'50" e
20,45m,  até  o  ponto  V_255,  coordenadas  E=  607.170,48m  e  N=  7.776.019,70m;
157°32'27"  e  32,35m,  até  o  ponto  V_256,  coordenadas  E=  607.182,84m  e  N=
7.775.989,80m;  159°25'12"  e  22,30m,  até  o  ponto  V_257,  coordenadas  E=
607.190,68m  e  N=  7.775.968,92m;  140°17'54"  e  38,89m,  até  o  ponto  V_258,
coordenadas E= 607.215,52m e N= 7.775.939,00m; 139°24'05" e 32,55m, até o ponto
V_259, coordenadas E= 607.236,71m e N= 7.775.914,28m; 130°32'59" e 53,88m, até



1004
____________________________________________________________________________

o ponto  V_260,  coordenadas E= 607.277,65m e N= 7.775.879,26m; 117°40'47"  e
23,04m,  até  o  ponto  V_261,  coordenadas  E=  607.298,05m  e  N=  7.775.868,56m;
131°43'50"  e  20,58m,  até  o  ponto  V_262,  coordenadas  E=  607.313,41m  e  N=
7.775.854,86m;  155°53'15"  e  10,87m,  até  o  ponto  V_263,  coordenadas  E=
607.317,85m  e  N=  7.775.844,94m;  175°16'25"  e  10,20m,  até  o  ponto  V_264,
coordenadas E= 607.318,69m e N= 7.775.834,78m; 161°23'16" e 10,21m, até o ponto
V_265, coordenadas E= 607.321,95m e N= 7.775.825,10m; 152°28'16" e 16,54m, até
o ponto V_266,  coordenadas  E= 607.329,59m e N= 7.775.810,43m; 160°04'50" e
6,54m,  até  o  ponto  V_267,  coordenadas  E=  607.331,82m  e  N=  7.775.804,28m;
135°15'19"  e  31,59m,  até  o  ponto  V_268,  coordenadas  E=  607.354,05m  e  N=
7.775.781,85m;  140°24'53"  e  28,83m,  até  o  ponto  V_269,  coordenadas  E=
607.372,43m  e  N=  7.775.759,63m;  139°24'19"  e  26,72m,  até  o  ponto  V_270,
coordenadas E= 607.389,82m e N= 7.775.739,33m; 146°40'35" e 18,77m, até o ponto
V_271, coordenadas E= 607.400,13m e N= 7.775.723,65m; 152°05'43" e 19,90m, até
o ponto V_272,  coordenadas  E= 607.409,44m e N= 7.775.706,07m; 166°22'56" e
29,83m,  até  o  ponto  V_273,  coordenadas  E=  607.416,46m  e  N=  7.775.677,07m;
183°07'21"  e  9,99m,  até  o  ponto  V_274,  coordenadas  E=  607.415,92m  e  N=
7.775.667,10m;  189°12'36"  e  19,49m,  até  o  ponto  V_275,  coordenadas  E=
607.412,80m  e  N=  7.775.647,86m;  169°22'44"  e  21,45m,  até  o  ponto  V_276,
coordenadas E= 607.416,75m e N= 7.775.626,78m; 180°00'00" e 9,88m, até o ponto
V_277, coordenadas E= 607.416,75m e N= 7.775.616,90m; 196°12'30" e 9,82m, até
o  ponto  V_278,  coordenadas  E=  607.414,01m  e  N=  7.775.607,46m;  78°11'59"  e
13,91m,  até  o  ponto  V_279,  coordenadas  E=  607.427,63m  e  N=  7.775.610,31m;
81°04'09"  e  23,34m,  até  o  ponto  V_280,  coordenadas  E=  607.450,69m  e  N=
7.775.613,93m;  86°13'52"  e  33,04m,  até  o  ponto  V_281,  coordenadas  E=
607.483,66m  e  N=  7.775.616,10m;  110°01'09"  e  9,76m,  até  o  ponto  V_282,
coordenadas E= 607.492,83m e N= 7.775.612,76m; 127°12'48" e 19,86m, até o ponto
V_283, coordenadas E= 607.508,64m e N= 7.775.600,75m; 154°34'22" e 14,44m, até
o ponto V_284,  coordenadas  E= 607.514,84m e N= 7.775.587,71m; 140°50'48" e
12,89m,  até  o  ponto  V_285,  coordenadas  E=  607.522,98m  e  N=  7.775.577,72m;
160°02'45"  e  19,87m,  até  o  ponto  V_286,  coordenadas  E=  607.529,76m  e  N=



1005
____________________________________________________________________________

7.775.559,04m;  168°26'50"  e  21,20m,  até  o  ponto  V_287,  coordenadas  E=
607.534,01m  e  N=  7.775.538,27m;  172°49'24"  e  64,53m,  até  o  ponto  V_288,
coordenadas E= 607.542,07m e N= 7.775.474,24m; 185°42'19" e 33,97m, até o ponto
V_289, coordenadas E= 607.538,69m e N= 7.775.440,44m; 188°38'11" e 9,99m, até o
ponto  V_290,  coordenadas  E=  607.537,19m  e  N=  7.775.430,57m;  187°28'21"  e
19,99m,  até  o  ponto  V_291,  coordenadas  E=  607.534,59m  e  N=  7.775.410,75m;
187°11'38"  e  19,99m,  até  o  ponto  V_292,  coordenadas  E=  607.532,09m  e  N=
7.775.390,92m;  185°21'04"  e  29,97m,  até  o  ponto  V_293,  coordenadas  E=
607.529,30m  e  N=  7.775.361,08m;  185°13'50"  e  19,91m,  até  o  ponto  V_294,
coordenadas E= 607.527,48m e N= 7.775.341,26m; 174°49'44" e 29,94m, até o ponto
V_295, coordenadas E= 607.530,18m e N= 7.775.311,44m; 182°14'43" e 16,75m, até
o ponto V_296,  coordenadas  E= 607.529,52m e N= 7.775.294,71m; 193°52'22" e
5,78m,  até  o  ponto  V_297,  coordenadas  E=  607.528,14m  e  N=  7.775.289,10m;
214°41'40"  e  9,51m,  até  o  ponto  V_298,  coordenadas  E=  607.522,72m  e  N=
7.775.281,28m;  131°20'41"  e  10,02m,  até  o  ponto  V_299,  coordenadas  E=
607.530,24m  e  N=  7.775.274,66m;  165°25'20"  e  23,28m,  até  o  ponto  V_300,
coordenadas E= 607.536,10m e N= 7.775.252,13m; 159°26'14" e 29,99m, até o ponto
V_301, coordenadas E= 607.546,63m e N= 7.775.224,06m; 160°11'27" e 24,41m, até
o ponto V_302,  coordenadas  E= 607.554,91m e N= 7.775.201,09m; 159°48'43" e
29,99m,  até  o  ponto  V_303,  coordenadas  E=  607.565,25m  e  N=  7.775.172,95m;
164°40'49"  e  29,96m,  até  o  ponto  V_304,  coordenadas  E=  607.573,17m  e  N=
7.775.144,05m;  167°55'36"  e  29,99m,  até  o  ponto  V_305,  coordenadas  E=
607.579,44m  e  N=  7.775.114,73m;  164°20'52"  e  19,98m,  até  o  ponto  V_306,
coordenadas E= 607.584,83m e N= 7.775.095,49m; 170°33'05" e 29,92m, até o ponto
V_307, coordenadas E= 607.589,74m e N= 7.775.065,98m; 173°21'17" e 19,95m, até
o ponto V_308,  coordenadas  E= 607.592,05m e N= 7.775.046,16m; 168°00'25" e
10,00m,  até  o  ponto  V_309,  coordenadas  E=  607.594,13m  e  N=  7.775.036,38m;
175°38'11"  e  19,98m,  até  o  ponto  V_310,  coordenadas  E=  607.595,65m  e  N=
7.775.016,46m;  182°46'28"  e  19,98m,  até  o  ponto  V_311,  coordenadas  E=
607.594,68m  e  N=  7.774.996,51m;  185°59'38"  e  10,00m,  até  o  ponto  V_312,
coordenadas E= 607.593,64m e N= 7.774.986,56m; 197°34'30" e 29,75m, até o ponto



1006
____________________________________________________________________________

V_313, coordenadas E= 607.584,66m e N= 7.774.958,20m; 203°34'46" e 9,99m, até
o ponto V_314,  coordenadas  E= 607.580,66m e N= 7.774.949,04m; 216°18'28" e
19,82m,  até  o  ponto  V_315,  coordenadas  E=  607.568,92m  e  N=  7.774.933,07m;
223°35'03"  e  9,93m,  até  o  ponto  V_316,  coordenadas  E=  607.562,07m  e  N=
7.774.925,87m;  236°31'48"  e  21,87m,  até  o  ponto  V_317,  coordenadas  E=
607.543,83m  e  N=  7.774.913,81m;  240°34'24"  e  14,32m,  até  o  ponto  V_318,
coordenadas E= 607.531,36m e N= 7.774.906,78m; 247°37'18" e 8,82m, até o ponto
V_319, coordenadas E= 607.523,21m e N= 7.774.903,42m; 251°24'57" e 19,56m, até
o ponto V_320,  coordenadas  E= 607.504,67m e N= 7.774.897,19m; 101°39'39" e
10,28m,  até  o  ponto  V_321,  coordenadas  E=  607.514,74m  e  N= 7.774.895,11m;
95°26'24"  e  10,12m,  até  o  ponto  V_322,  coordenadas  E=  607.524,81m  e  N=
7.774.894,15m;  101°35'20"  e  21,64m,  até  o  ponto  V_323,  coordenadas  E=
607.546,01m  e  N=  7.774.889,80m;  108°01'26"  e  16,93m,  até  o  ponto  V_324,
coordenadas E= 607.562,10m e N= 7.774.884,57m; 116°06'41" e 10,00m, até o ponto
V_325, coordenadas E= 607.571,08m e N= 7.774.880,17m; 129°27'12" e 19,77m, até
o ponto V_326,  coordenadas  E= 607.586,35m e N= 7.774.867,60m; 144°05'51" e
29,83m,  até  o  ponto  V_327,  coordenadas  E=  607.603,84m  e  N=  7.774.843,44m;
144°29'41"  e  29,59m,  até  o  ponto  V_328,  coordenadas  E=  607.621,02m  e  N=
7.774.819,36m;  158°24'26"  e  19,68m,  até  o  ponto  V_329,  coordenadas  E=
607.628,26m  e  N=  7.774.801,06m;  174°29'01"  e  29,84m,  até  o  ponto  V_330,
coordenadas E= 607.631,13m e N= 7.774.771,36m; 175°48'07" e 20,00m, até o ponto
V_331, coordenadas E= 607.632,59m e N= 7.774.751,42m; 177°05'08" e 29,96m, até
o ponto V_332,  coordenadas  E= 607.634,12m e N= 7.774.721,50m; 181°08'56" e
20,00m,  até  o  ponto  V_333,  coordenadas  E=  607.633,72m  e  N=  7.774.701,51m;
183°14'01"  e  29,98m,  até  o  ponto  V_334,  coordenadas  E=  607.632,03m  e  N=
7.774.671,58m;  185°10'44"  e  19,92m,  até  o  ponto  V_335,  coordenadas  E=
607.630,23m  e  N=  7.774.651,74m;  193°34'40"  e  9,98m,  até  o  ponto  V_336,
coordenadas E= 607.627,89m e N= 7.774.642,04m; 193°44'57" e 19,75m, até o ponto
V_337, coordenadas E= 607.623,19m e N= 7.774.622,85m; 177°36'41" e 23,01m, até
o ponto V_338,  coordenadas  E= 607.624,15m e N= 7.774.599,86m; 179°05'00" e
16,94m,  até  o  ponto  V_339,  coordenadas  E=  607.624,42m  e  N=  7.774.582,92m;
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185°19'07"  e  19,99m,  até  o  ponto  V_340,  coordenadas  E=  607.622,57m  e  N=
7.774.563,02m;  194°20'08"  e  19,97m,  até  o  ponto  V_341,  coordenadas  E=
607.617,62m  e  N=  7.774.543,67m;  194°46'34"  e  10,00m,  até  o  ponto  V_342,
coordenadas E= 607.615,07m e N= 7.774.534,01m; 186°49'49" e 29,96m, até o ponto
V_343, coordenadas E= 607.611,51m e N= 7.774.504,26m; 184°31'29" e 19,90m, até
o ponto V_344,  coordenadas  E= 607.609,94m e N= 7.774.484,42m; 204°33'39" e
19,78m,  até  o  ponto  V_345,  coordenadas  E=  607.601,72m  e  N=  7.774.466,43m;
210°34'57"  e  17,96m,  até  o  ponto  V_346,  coordenadas  E=  607.592,58m  e  N=
7.774.450,97m;  207°43'21"  e  26,57m,  até  o  ponto  V_347,  coordenadas  E=
607.580,22m  e  N=  7.774.427,45m;  205°05'25"  e  17,00m,  até  o  ponto  V_348,
coordenadas E= 607.573,01m e N= 7.774.412,06m; 206°19'31" e 22,56m, até o ponto
V_349, coordenadas E= 607.563,01m e N= 7.774.391,84m; 213°24'50" e 23,88m, até
o ponto V_350,  coordenadas  E= 607.549,86m e N= 7.774.371,90m; 215°21'24" e
25,81m,  até  o  ponto  V_351,  coordenadas  E=  607.534,92m  e  N=  7.774.350,85m;
220°57'58"  e  17,72m,  até  o  ponto  V_352,  coordenadas  E=  607.523,30m  e  N=
7.774.337,47m;  226°53'03"  e  17,29m,  até  o  ponto  V_353,  coordenadas  E=
607.510,68m  e  N=  7.774.325,65m;  237°37'50"  e  18,02m,  até  o  ponto  V_354,
coordenadas E= 607.495,47m e N= 7.774.316,01m; 234°54'48" e 14,50m, até o ponto
V_355, coordenadas E= 607.483,60m e N= 7.774.307,67m; 232°03'54" e 21,73m, até
o ponto V_356,  coordenadas  E= 607.466,46m e N= 7.774.294,31m; 231°55'38" e
22,64m,  até  o  ponto  V_357,  coordenadas  E=  607.448,64m  e  N=  7.774.280,36m;
203°08'19"  e  10,03m,  até  o  ponto  V_358,  coordenadas  E=  607.444,70m  e  N=
7.774.271,14m;  192°17'20"  e  20,20m,  até  o  ponto  V_359,  coordenadas  E=
607.440,40m  e  N=  7.774.251,40m;  205°56'12"  e  10,56m,  até  o  ponto  V_360,
coordenadas E= 607.435,78m e N= 7.774.241,90m; 68°34'50" e 8,61m, até o ponto
V_361, coordenadas E= 607.443,79m e N= 7.774.245,04m; 49°21'00" e 13,87m, até
o  ponto  V_362,  coordenadas  E=  607.454,32m  e  N= 7.774.254,08m;  67°23'45"  e
7,54m,  até  o  ponto  V_363,  coordenadas  E=  607.461,28m  e  N=  7.774.256,98m;
114°16'27"  e  10,75m,  até  o  ponto  V_364,  coordenadas  E=  607.471,08m  e  N=
7.774.252,56m;  136°48'44"  e  10,29m,  até  o  ponto  V_365,  coordenadas  E=
607.478,12m  e  N=  7.774.245,06m;  156°33'42"  e  18,92m,  até  o  ponto  V_366,
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coordenadas E= 607.485,65m e N= 7.774.227,70m; 42°44'47" e 10,43m, até o ponto
V_367, coordenadas E= 607.492,73m e N= 7.774.235,36m; 65°30'29" e 22,59m, até
o  ponto  V_368,  coordenadas  E=  607.513,28m  e  N= 7.774.244,72m;  35°06'32"  e
10,58m,  até  o  ponto  V_369,  coordenadas  E=  607.519,36m  e  N=  7.774.253,37m;
25°34'05"  e  22,11m,  até  o  ponto  V_370,  coordenadas  E=  607.528,90m  e  N=
7.774.273,31m;  78°09'23"  e  23,48m,  até  o  ponto  V_371,  coordenadas  E=
607.551,88m  e  N=  7.774.278,13m;  78°23'57"  e  10,05m,  até  o  ponto  V_372,
coordenadas E= 607.561,72m e N= 7.774.280,15m; 111°32'18" e 21,85m, até o ponto
V_373, coordenadas E= 607.582,04m e N= 7.774.272,13m; 72°21'51" e 65,88m, até
o  ponto  V_374,  coordenadas  E=  607.644,82m  e  N= 7.774.292,09m;  35°15'27"  e
31,84m,  até  o  ponto  V_375,  coordenadas  E=  607.663,20m  e  N=  7.774.318,09m;
25°49'03"  e  21,91m,  até  o  ponto  V_376,  coordenadas  E=  607.672,74m  e  N=
7.774.337,81m;  16°43'12"  e  10,57m,  até  o  ponto  V_377,  coordenadas  E=
607.675,78m  e  N=  7.774.347,93m;  14°16'00"  e  31,41m,  até  o  ponto  V_378,
coordenadas E= 607.683,52m e N= 7.774.378,37m; 44°40'51" e 10,15m, até o ponto
V_379, coordenadas E= 607.690,66m e N= 7.774.385,59m; 111°16'15" e 23,27m, até
o ponto  V_380,  coordenadas E= 607.712,34m e N= 7.774.377,15m; 118°09'57"  e
22,41m,  até  o  ponto  V_381,  coordenadas  E=  607.732,10m  e  N=  7.774.366,57m;
139°57'01"  e  10,82m,  até  o  ponto  V_382,  coordenadas  E=  607.739,06m  e  N=
7.774.358,29m;  158°35'06"  e  10,46m,  até  o  ponto  V_383,  coordenadas  E=
607.742,88m  e  N=  7.774.348,55m;  180°44'13"  e  12,36m,  até  o  ponto  V_384,
coordenadas E= 607.742,72m e N= 7.774.336,19m; 191°13'15" e 10,07m, até o ponto
V_385, coordenadas E= 607.740,76m e N= 7.774.326,31m; 207°54'10" e 8,24m, até
o ponto V_386,  coordenadas  E= 607.736,91m e N= 7.774.319,03m; 209°20'46" e
8,73m,  até  o  ponto  V_387,  coordenadas  E=  607.732,63m  e  N=  7.774.311,42m;
210°22'20"  e  5,95m,  até  o  ponto  V_388,  coordenadas  E=  607.729,62m  e  N=
7.774.306,29m;  214°38'02"  e  10,14m,  até  o  ponto  V_389,  coordenadas  E=
607.723,86m  e  N=  7.774.297,95m;  206°31'11"  e  14,73m,  até  o  ponto  V_390,
coordenadas E= 607.717,29m e N= 7.774.284,77m; 201°50'07" e 14,41m, até o ponto
V_391, coordenadas E= 607.711,93m e N= 7.774.271,39m; 201°20'32" e 13,25m, até
o ponto  V_392,  coordenadas E= 607.707,10m e N= 7.774.259,05m; 193°24'11"  e
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13,08m,  até  o  ponto  V_393,  coordenadas  E=  607.704,07m  e  N=  7.774.246,33m;
189°42'59"  e  7,16m,  até  o  ponto  V_394,  coordenadas  E=  607.702,86m  e  N=
7.774.239,27m;  187°13'49"  e  10,81m,  até  o  ponto  V_395,  coordenadas  E=
607.701,50m  e  N=  7.774.228,55m;  175°21'42"  e  14,61m,  até  o  ponto  V_396,
coordenadas E= 607.702,68m e N= 7.774.213,99m; 168°06'28" e 10,96m, até o ponto
V_397, coordenadas E= 607.704,94m e N= 7.774.203,27m; 164°54'54" e 13,15m, até
o ponto V_398,  coordenadas  E= 607.708,36m e N= 7.774.190,58m; 167°06'57" e
9,32m,  até  o  ponto  V_399,  coordenadas  E=  607.710,44m  e  N=  7.774.181,49m;
166°42'32"  e  13,28m,  até  o  ponto  V_400,  coordenadas  E=  607.713,50m  e  N=
7.774.168,56m;  169°57'57"  e  10,56m,  até  o  ponto  V_401,  coordenadas  E=
607.715,34m  e  N=  7.774.158,16m;  170°49'53"  e  13,02m,  até  o  ponto  V_402,
coordenadas E= 607.717,41m e N= 7.774.145,31m; 176°11'08" e 9,86m, até o ponto
V_403, coordenadas E= 607.718,07m e N= 7.774.135,47m; 179°46'02" e 14,02m, até
o ponto V_404,  coordenadas  E= 607.718,12m e N= 7.774.121,45m; 179°30'43" e
11,74m,  até  o  ponto  V_405,  coordenadas  E=  607.718,22m  e  N=  7.774.109,71m;
177°19'04"  e  11,11m,  até  o  ponto  V_406,  coordenadas  E=  607.718,74m  e  N=
7.774.098,61m;  184°42'37"  e  10,72m,  até  o  ponto  V_407,  coordenadas  E=
607.717,86m  e  N=  7.774.087,93m;  190°25'14"  e  13,38m,  até  o  ponto  V_408,
coordenadas E= 607.715,44m e N= 7.774.074,77m; 193°52'27" e 12,01m, até o ponto
V_409, coordenadas E= 607.712,56m e N= 7.774.063,11m; 182°38'21" e 15,64m, até
o  ponto  V_410,  coordenadas  E= 607.711,84m  e N= 7.774.047,49m;  193°33'11"  e
2,99m,  até  o  ponto  V_411,  coordenadas  E=  607.711,14m  e  N=  7.774.044,59m;
191°38'40"  e  10,89m,  até  o  ponto  V_412,  coordenadas  E=  607.708,95m  e  N=
7.774.033,92m;  187°25'44"  e  7,13m,  até  o  ponto  V_413,  coordenadas  E=
607.708,02m  e  N=  7.774.026,85m;  207°43'36"  e  14,25m,  até  o  ponto  V_414,
coordenadas E= 607.701,39m e N= 7.774.014,24m; 214°07'09" e 8,15m, até o ponto
V_415, coordenadas E= 607.696,82m e N= 7.774.007,49m; 229°29'20" e 11,02m, até
o ponto V_416,  coordenadas  E= 607.688,44m e N= 7.774.000,33m; 245°26'06" e
14,67m,  até  o  ponto  V_417,  coordenadas  E=  607.675,10m  e  N=  7.773.994,23m;
246°39'53"  e  16,96m,  até  o  ponto  V_418,  coordenadas  E=  607.659,52m  e  N=
7.773.987,52m;  235°55'13"  e  11,42m,  até  o  ponto  V_419,  coordenadas  E=
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607.650,06m  e  N=  7.773.981,12m;  229°57'19"  e  18,41m,  até  o  ponto  V_420,
coordenadas E= 607.635,97m e N= 7.773.969,27m; 228°02'24" e 17,04m, até o ponto
V_421, coordenadas E= 607.623,30m e N= 7.773.957,88m; 231°34'20" e 16,77m, até
o ponto V_422,  coordenadas  E= 607.610,16m e N= 7.773.947,46m; 241°21'12" e
10,10m,  até  o  ponto  V_423,  coordenadas  E=  607.601,30m  e  N=  7.773.942,62m;
249°07'19"  e  10,66m,  até  o  ponto  V_424,  coordenadas  E=  607.591,34m  e  N=
7.773.938,82m;  238°15'09"  e  13,79m,  até  o  ponto  V_425,  coordenadas  E=
607.579,61m  e  N=  7.773.931,56m;  229°11'47"  e  7,81m,  até  o  ponto  V_426,
coordenadas E= 607.573,70m e N= 7.773.926,46m; 224°16'09" e 10,42m, até o ponto
V_427, coordenadas E= 607.566,43m e N= 7.773.918,99m; 197°06'12" e 6,67m, até
o  ponto  V_428,  coordenadas  E=  607.564,47m  e  N= 7.773.912,62m;  84°47'59"  e
9,01m,  até  o  ponto  V_429,  coordenadas  E=  607.573,44m  e  N=  7.773.913,44m;
72°56'14"  e  10,57m,  até  o  ponto  V_430,  coordenadas  E=  607.583,54m  e  N=
7.773.916,54m;  82°24'19"  e  10,90m,  até  o  ponto  V_431,  coordenadas  E=
607.594,34m  e  N=  7.773.917,98m;  90°51'27"  e  13,83m,  até  o  ponto  V_432,
coordenadas E= 607.608,17m e N= 7.773.917,77m; 90°29'24" e 16,14m, até o ponto
V_433, coordenadas E= 607.624,31m e N= 7.773.917,63m; 93°13'45" e 13,78m, até
o ponto V_434,  coordenadas  E= 607.638,06m e N= 7.773.916,86m; 106°31'23" e
10,06m,  até  o  ponto  V_435,  coordenadas  E=  607.647,70m  e  N=  7.773.914,00m;
100°21'17"  e  8,55m,  até  o  ponto  V_436,  coordenadas  E=  607.656,12m  e  N=
7.773.912,46m;  99°44'05"  e  12,79m,  até  o  ponto  V_437,  coordenadas  E=
607.668,72m  e  N=  7.773.910,30m;  122°58'19"  e  10,18m,  até  o  ponto  V_438,
coordenadas E= 607.677,26m e N= 7.773.904,76m; 135°47'41" e 11,22m, até o ponto
V_439, coordenadas E= 607.685,08m e N= 7.773.896,72m; 121°37'26" e 14,26m, até
o ponto V_440,  coordenadas  E= 607.697,23m e N= 7.773.889,24m; 104°03'46" e
8,41m,  até  o  ponto  V_441,  coordenadas  E=  607.705,38m  e  N=  7.773.887,20m;
100°14'03"  e  17,36m,  até  o  ponto  V_442,  coordenadas  E=  607.722,47m  e  N=
7.773.884,11m;  104°27'44"  e  20,03m,  até  o  ponto  V_443,  coordenadas  E=
607.741,87m  e  N=  7.773.879,11m;  106°34'52"  e  4,88m,  até  o  ponto  V_444,
coordenadas E= 607.746,54m e N= 7.773.877,72m; 117°01'43" e 22,23m, até o ponto
V_445, coordenadas E= 607.766,34m e N= 7.773.867,61m; 132°40'23" e 15,99m, até
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o ponto V_446,  coordenadas  E= 607.778,10m e N= 7.773.856,78m; 142°39'01" e
16,99m,  até  o  ponto  V_447,  coordenadas  E=  607.788,40m  e  N=  7.773.843,27m;
147°29'37"  e  63,61m,  até  o  ponto  V_448,  coordenadas  E=  607.822,59m  e  N=
7.773.789,63m;  169°54'45"  e  16,64m,  até  o  ponto  V_449,  coordenadas  E=
607.825,50m  e  N=  7.773.773,25m;  170°31'26"  e  8,14m,  até  o  ponto  V_450,
coordenadas E= 607.826,84m e N= 7.773.765,23m; 171°33'42" e 18,17m, até o ponto
V_451, coordenadas E= 607.829,51m e N= 7.773.747,26m; 180°26'15" e 14,15m, até
o ponto  V_452,  coordenadas E= 607.829,40m e N= 7.773.733,11m; 184°15'55"  e
9,84m,  até  o  ponto  V_453,  coordenadas  E=  607.828,67m  e  N=  7.773.723,30m;
206°17'10"  e  11,02m,  até  o  ponto  V_454,  coordenadas  E=  607.823,79m  e  N=
7.773.713,42m;  214°28'42"  e  12,54m,  até  o  ponto  V_455,  coordenadas  E=
607.816,69m  e  N=  7.773.703,08m;  229°33'15"  e  17,99m,  até  o  ponto  V_456,
coordenadas E= 607.803,00m e N= 7.773.691,41m; 223°26'55" e 11,54m, até o ponto
V_457, coordenadas E= 607.795,06m e N= 7.773.683,03m; 221°52'31" e 12,78m, até
o ponto V_458,  coordenadas  E= 607.786,53m e N= 7.773.673,51m; 249°40'36" e
13,18m,  até  o  ponto  V_459,  coordenadas  E=  607.774,17m  e  N=  7.773.668,94m;
260°34'09"  e  8,35m,  até  o  ponto  V_460,  coordenadas  E=  607.765,94m  e  N=
7.773.667,57m;  130°19'47"  e  8,33m,  até  o  ponto  V_461,  coordenadas  E=
607.772,29m  e  N=  7.773.662,18m;  124°55'59"  e  20,71m,  até  o  ponto  V_462,
coordenadas E= 607.789,27m e N= 7.773.650,32m; 112°54'06" e 10,64m, até o ponto
V_463, coordenadas E= 607.799,07m e N= 7.773.646,18m; 120°35'48" e 16,60m, até
o ponto V_464,  coordenadas  E= 607.813,35m e N= 7.773.637,73m; 123°46'50" e
16,14m,  até  o  ponto  V_465,  coordenadas  E=  607.826,77m  e  N=  7.773.628,76m;
135°23'16"  e  10,45m,  até  o  ponto  V_466,  coordenadas  E=  607.834,11m  e  N=
7.773.621,32m;  145°20'45"  e  11,26m,  até  o  ponto  V_467,  coordenadas  E=
607.840,51m  e  N=  7.773.612,06m;  138°28'48"  e  20,97m,  até  o  ponto  V_468,
coordenadas E= 607.854,41m e N= 7.773.596,36m; 135°25'02" e 11,65m, até o ponto
V_469, coordenadas E= 607.862,59m e N= 7.773.588,06m; 142°03'13" e 21,08m, até
o ponto V_470,  coordenadas  E= 607.875,55m e N= 7.773.571,44m; 155°34'23" e
22,30m,  até  o  ponto  V_471,  coordenadas  E=  607.884,77m  e  N=  7.773.551,14m;
170°35'59"  e  21,06m,  até  o  ponto  V_472,  coordenadas  E=  607.888,21m  e  N=
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7.773.530,36m;  177°58'18"  e  11,87m,  até  o  ponto  V_473,  coordenadas  E=
607.888,63m  e  N=  7.773.518,50m;  190°13'26"  e  10,14m,  até  o  ponto  V_474,
coordenadas E= 607.886,83m e N= 7.773.508,52m; 194°02'57" e 21,26m, até o ponto
V_475, coordenadas E= 607.881,67m e N= 7.773.487,90m; 184°23'03" e 12,04m, até
o ponto V_476,  coordenadas  E= 607.880,75m e N= 7.773.475,90m; 190°54'58" e
10,24m,  até  o  ponto  V_477,  coordenadas  E=  607.878,81m  e  N=  7.773.465,84m;
200°54'25"  e  10,71m,  até  o  ponto  V_478,  coordenadas  E=  607.874,99m  e  N=
7.773.455,84m;  208°43'38"  e  10,20m,  até  o  ponto  V_479,  coordenadas  E=
607.870,09m  e  N=  7.773.446,90m;  221°57'13"  e  10,11m,  até  o  ponto  V_480,
coordenadas E= 607.863,33m e N= 7.773.439,38m; 232°55'37" e 10,15m, até o ponto
V_481, coordenadas E= 607.855,23m e N= 7.773.433,26m; 237°26'07" e 10,77m, até
o ponto V_482,  coordenadas  E= 607.846,15m e N= 7.773.427,46m; 200°13'24" e
6,73m,  até  o  ponto  V_483,  coordenadas  E=  607.843,82m  e  N=  7.773.421,15m;
191°04'22"  e  14,03m,  até  o  ponto  V_484,  coordenadas  E=  607.841,13m  e  N=
7.773.407,38m;  212°52'15"  e  14,99m,  até  o  ponto  V_485,  coordenadas  E=
607.832,99m  e  N=  7.773.394,79m;  212°39'11"  e  14,86m,  até  o  ponto  V_486,
coordenadas E= 607.824,97m e N= 7.773.382,27m; 212°25'07" e 12,14m, até o ponto
V_487, coordenadas E= 607.818,46m e N= 7.773.372,03m; 209°09'07" e 14,53m, até
o ponto  V_488,  coordenadas E= 607.811,39m e N= 7.773.359,34m; 217°38'42"  e
8,43m,  até  o  ponto  V_489,  coordenadas  E=  607.806,24m  e  N=  7.773.352,67m;
219°57'53"  e  15,09m,  até  o  ponto  V_490,  coordenadas  E=  607.796,55m  e  N=
7.773.341,10m;  212°50'59"  e  10,21m,  até  o  ponto  V_491,  coordenadas  E=
607.791,01m  e  N=  7.773.332,52m;  204°18'42"  e  9,33m,  até  o  ponto  V_492,
coordenadas E= 607.787,17m e N= 7.773.324,02m; 66°43'53" e 10,73m, até o ponto
V_493, coordenadas E= 607.797,03m e N= 7.773.328,26m; 51°53'38" e 11,31m, até o
ponto V_494, coordenadas E= 607.805,93m e N= 7.773.335,24m; 46°10'04" e 9,99m,
até o ponto V_495, coordenadas E= 607.813,13m e N= 7.773.342,16m; 45°30'05" e
13,98m,  até  o  ponto  V_496,  coordenadas  E=  607.823,11m  e  N=  7.773.351,96m;
50°41'44"  e  14,76m,  até  o  ponto  V_497,  coordenadas  E=  607.834,52m  e  N=
7.773.361,31m; 52°59'09" e 8,09m, até o ponto V_498, coordenadas E= 607.840,99m
e  N=  7.773.366,18m;  52°58'58"  e  10,90m,  até  o  ponto  V_499,  coordenadas  E=
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607.849,69m  e  N=  7.773.372,74m;  66°48'51"  e  11,84m,  até  o  ponto  V_500,
coordenadas E= 607.860,57m e N= 7.773.377,40m; 66°25'26" e 3,07m, até o ponto
V_501, coordenadas E= 607.863,38m e N= 7.773.378,63m; 64°06'08" e 13,09m, até
o  ponto  V_502,  coordenadas  E=  607.875,16m  e  N= 7.773.384,35m;  67°23'24"  e
15,85m,  até  o  ponto  V_503,  coordenadas  E=  607.889,79m  e  N=  7.773.390,44m;
71°15'11"  e  10,46m,  até  o  ponto  V_504,  coordenadas  E=  607.899,69m  e  N=
7.773.393,80m;  63°00'28"  e  10,80m,  até  o  ponto  V_505,  coordenadas  E=
607.909,31m  e  N=  7.773.398,70m;  70°29'51"  e  10,18m,  até  o  ponto  V_506,
coordenadas E= 607.918,91m e N= 7.773.402,10m; 70°25'53" e 14,90m, até o ponto
V_507, coordenadas E= 607.932,95m e N= 7.773.407,09m; 83°31'25" e 10,54m, até
o  ponto  V_508,  coordenadas  E=  607.943,42m  e  N= 7.773.408,28m;  95°10'12"  e
5,92m,  até  o  ponto  V_509,  coordenadas  E=  607.949,31m  e  N=  7.773.407,74m;
104°56'07"  e  8,24m,  até  o  ponto  V_510,  coordenadas  E=  607.957,27m  e  N=
7.773.405,62m;  107°11'59"  e  9,95m,  até  o  ponto  V_511,  coordenadas  E=
607.966,77m  e  N=  7.773.402,68m;  99°35'29"  e  10,00m,  até  o  ponto  V_512,
coordenadas E= 607.976,63m e N= 7.773.401,01m; 95°56'37" e 16,81m, até o ponto
V_513, coordenadas E= 607.993,35m e N= 7.773.399,27m; 96°58'15" e 13,18m, até
o  ponto  V_514,  coordenadas  E=  608.006,43m  e  N= 7.773.397,67m;  98°15'41"  e
13,88m,  até  o  ponto  V_515,  coordenadas  E=  608.020,17m  e  N=  7.773.395,68m;
101°12'23"  e  18,78m,  até  o  ponto  V_516,  coordenadas  E=  608.038,59m  e  N=
7.773.392,03m;  104°42'27"  e  17,20m,  até  o  ponto  V_517,  coordenadas  E=
608.055,23m  e  N=  7.773.387,66m;  108°52'07"  e  9,90m,  até  o  ponto  V_518,
coordenadas E= 608.064,60m e N= 7.773.384,46m; 115°16'43" e 19,80m, até o ponto
V_519, coordenadas E= 608.082,50m e N= 7.773.376,01m; 136°13'14" e 19,95m, até
o ponto V_520,  coordenadas  E= 608.096,31m e N= 7.773.361,60m; 221°44'07" e
67,98m,  até  o  ponto  V_521,  coordenadas  E=  608.051,05m  e  N=  7.773.310,87m;
221°52'40"  e  82,44m,  até  o  ponto  V_522,  coordenadas  E=  607.996,02m  e  N=
7.773.249,49m;  223°36'26"  e  61,39m,  até  o  ponto  V_523,  coordenadas  E=
607.953,68m  e  N=  7.773.205,04m;  219°17'22"  e  180,50m,  até  o  ponto  V_524,
coordenadas E= 607.839,38m e N= 7.773.065,34m; 208°29'22" e 84,30m, até o ponto
V_525, coordenadas E= 607.799,17m e N= 7.772.991,25m; 232°22'34" e 128,28m,
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até o ponto V_526, coordenadas E= 607.697,57m e N= 7.772.912,94m; 268°33'57" e
84,70m,  até  o  ponto  V_527,  coordenadas  E=  607.612,90m  e  N=  7.772.910,82m;
286°55'56"  e  50,89m,  até  o  ponto  V_528,  coordenadas  E=  607.564,22m  e  N=
7.772.925,64m;  253°33'33"  e  76,73m,  até  o  ponto  V_529,  coordenadas  E=
607.490,63m  e  N=  7.772.903,93m;  258°35'50"  e  42,52m,  até  o  ponto  V_530,
coordenadas E= 607.448,95m e N= 7.772.895,52m; 330°29'16" e 8,37m, até o ponto
V_531, coordenadas E= 607.444,83m e N= 7.772.902,80m; 338°03'08" e 35,23m, até
o ponto V_532,  coordenadas  E= 607.431,66m e N= 7.772.935,48m; 339°09'22" e
34,48m,  até  o  ponto  V_533,  coordenadas  E=  607.419,39m  e  N=  7.772.967,70m;
341°45'40"  e  76,19m,  até  o  ponto  V_534,  coordenadas  E=  607.395,55m  e  N=
7.773.040,06m;  329°49'34"  e  46,42m,  até  o  ponto  V_535,  coordenadas  E=
607.372,21m  e  N=  7.773.080,20m;  322°25'54"  e  61,23m,  até  o  ponto  V_536,
coordenadas E= 607.334,88m e N= 7.773.128,73m; 334°12'13" e 62,20m, até o ponto
V_537, coordenadas E= 607.307,82m e N= 7.773.184,73m; 349°05'43" e 69,65m, até
o ponto  V_538,  coordenadas E= 607.294,64m e N= 7.773.253,11m; 348°50'00"  e
95,82m,  até  o  ponto  V_539,  coordenadas  E=  607.276,09m  e  N=  7.773.347,12m;
337°13'04"  e  50,61m,  até  o  ponto  V_540,  coordenadas  E=  607.256,49m  e  N=
7.773.393,78m;  313°43'36"  e  59,35m,  até  o  ponto  V_541,  coordenadas  E=
607.213,60m  e  N=  7.773.434,81m;  299°31'31"  e  56,89m,  até  o  ponto  V_542,
coordenadas E= 607.164,09m e N= 7.773.462,85m; 285°42'30" e 33,14m, até o ponto
V_543, coordenadas E= 607.132,19m e N= 7.773.471,82m; 285°42'32" e 59,93m, até
o ponto V_544,  coordenadas  E= 607.074,49m e N= 7.773.488,05m; 287°54'15" e
63,75m,  até  o  ponto  V_545,  coordenadas  E=  607.013,83m  e  N=  7.773.507,65m;
304°55'09"  e  60,33m,  até  o  ponto  V_546,  coordenadas  E=  606.964,36m  e  N=
7.773.542,18m;  306°33'08"  e  67,38m,  até  o  ponto  V_547,  coordenadas  E=
606.910,23m  e  N=  7.773.582,31m;  315°31'34"  e  71,94m,  até  o  ponto  V_548,
coordenadas E= 606.859,84m e N= 7.773.633,64m; 330°01'05" e 56,03m, até o ponto
V_549, coordenadas E= 606.831,84m e N= 7.773.682,17m; 334°51'21" e 50,52m, até
o ponto V_550,  coordenadas  E= 606.810,37m e N= 7.773.727,90m; 339°57'44" e
84,44m,  até  o  ponto  V_551,  coordenadas  E=  606.781,44m  e  N=  7.773.807,23m;
328°32'10"  e  73,31m,  até  o  ponto  V_552,  coordenadas  E=  606.743,17m  e  N=
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7.773.869,76m;  346°45'34"  e  81,50m,  até  o  ponto  V_553,  coordenadas  E=
606.724,51m  e  N=  7.773.949,09m;  350°51'31"  e  164,48m,  até  o  ponto  V_554,
coordenadas E= 606.698,38m e N= 7.774.111,49m; 343°44'24" e 70,00m, até o ponto
V_555, coordenadas E= 606.678,78m e N= 7.774.178,68m; 333°26'08" e 37,57m, até
o ponto V_556,  coordenadas  E= 606.661,98m e N= 7.774.212,28m; 322°29'45" e
42,64m,  até  o  ponto  V_557,  coordenadas  E=  606.636,02m  e  N= 7.774.246,11m;
316°38'02"  e  36,33m,  até  o  ponto  V_558,  coordenadas  E=  606.611,07m  e  N=
7.774.272,52m;  315°00'00"  e  19,08m,  até  o  ponto  V_559,  coordenadas  E=
606.597,58m  e  N=  7.774.286,01m;  326°18'36"  e  37,45m,  até  o  ponto  V_560,
coordenadas  E=  606.576,80m e N= 7.774.317,18m;  220°52'56"  e  145,72m,  até  o
ponto  V_561,  coordenadas  E=  606.481,43m  e  N=  7.774.207,00m;  243°24'15"  e
901,74m, até o ponto V_562,  coordenadas E= 605.675,10m e N= 7.773.803,30m;
281°51'30"  e  561,36m,  até  o  ponto  V_563,  coordenadas  E=  605.125,72m  e  N=
7.773.918,66m;  280°00'29"  e  219,24m,  até  o  ponto  V_564,  coordenadas  E=
604.909,82m  e  N=  7.773.956,76m;  265°56'20"  e  144,40m,  até  o  ponto  V_565,
coordenadas E= 604.765,79m e N= 7.773.946,53m; 335°05'31" e 0,04m, até o ponto
V_566, coordenadas E= 604.765,77m e N= 7.773.946,57m; 264°20'31" e 22,67m, até
o ponto V_567,  coordenadas  E= 604.743,21m e N= 7.773.944,34m; 260°18'36" e
12,00m,  até  o  ponto  V_568,  coordenadas  E=  604.731,38m  e  N=  7.773.942,32m;
272°58'19"  e  8,87m,  até  o  ponto  V_569,  coordenadas  E=  604.722,52m  e  N=
7.773.942,78m;  294°13'08"  e  5,90m,  até  o  ponto  V_570,  coordenadas  E=
604.717,14m  e  N=  7.773.945,20m;  316°12'39"  e  8,70m,  até  o  ponto  V_571,
coordenadas E= 604.711,12m e N= 7.773.951,48m; 305°06'01" e 8,68m, até o ponto
V_572, coordenadas E= 604.704,02m e N= 7.773.956,47m; 303°37'20" e 7,03m, até
o ponto V_573,  coordenadas  E= 604.698,17m e N= 7.773.960,36m; 268°19'20" e
14,69m,  até  o  ponto  V_574,  coordenadas  E=  604.683,49m  e  N=  7.773.959,93m;
254°11'45"  e  12,81m,  até  o  ponto  V_575,  coordenadas  E=  604.671,16m  e  N=
7.773.956,44m;  217°34'15"  e  15,20m,  até  o  ponto  V_576,  coordenadas  E=
604.661,89m  e  N=  7.773.944,39m;  222°40'12"  e  11,48m,  até  o  ponto  V_577,
coordenadas E= 604.654,11m e N= 7.773.935,95m; 234°03'10" e 6,83m, até o ponto
V_578, coordenadas E= 604.648,58m e N= 7.773.931,94m; 231°18'11" e 9,66m, até o
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ponto  V_579,  coordenadas  E=  604.641,04m  e  N=  7.773.925,90m;  231°28'11"  e
7,59m,  até  o  ponto  V_580,  coordenadas  E=  604.635,10m  e  N=  7.773.921,17m;
253°46'33"  e  2,54m,  até  o  ponto  V_581,  coordenadas  E=  604.632,66m  e  N=
7.773.920,46m;  249°52'15"  e  7,70m,  até  o  ponto  V_582,  coordenadas  E=
604.625,43m  e  N=  7.773.917,81m;  294°32'06"  e  11,99m,  até  o  ponto  V_583,
coordenadas E= 604.614,52m e N= 7.773.922,79m; 308°20'00" e 3,29m, até o ponto
V_584, coordenadas E= 604.611,94m e N= 7.773.924,83m; 284°31'45" e 11,84m, até
o ponto V_585,  coordenadas  E= 604.600,48m e N= 7.773.927,80m; 278°47'00" e
12,90m,  até  o  ponto  V_586,  coordenadas  E=  604.587,73m  e  N=  7.773.929,77m;
261°30'40"  e  4,74m,  até  o  ponto  V_587,  coordenadas  E=  604.583,04m  e  N=
7.773.929,07m;  221°20'52"  e  6,33m,  até  o  ponto  V_588,  coordenadas  E=
604.578,86m  e  N=  7.773.924,32m;  215°26'45"  e  4,35m,  até  o  ponto  V_589,
coordenadas E= 604.576,34m e N= 7.773.920,78m; 278°34'16" e 8,45m, até o ponto
V_590, coordenadas E= 604.567,98m e N= 7.773.922,04m; 264°26'22" e 8,36m, até
o ponto V_591,  coordenadas  E= 604.559,66m e N= 7.773.921,23m; 245°59'19" e
9,54m,  até  o  ponto  V_592,  coordenadas  E=  604.550,95m  e  N=  7.773.917,35m;
247°01'08"  e  12,81m,  até  o  ponto  V_593,  coordenadas  E=  604.539,16m  e  N=
7.773.912,35m;  250°08'47"  e  18,14m,  até  o  ponto  V_594,  coordenadas  E=
604.522,10m  e  N=  7.773.906,19m;  215°53'29"  e  5,27m,  até  o  ponto  V_595,
coordenadas E= 604.519,01m e N= 7.773.901,92m; 255°47'03" e 11,61m, até o ponto
V_596, coordenadas E= 604.507,76m e N= 7.773.899,07m; 255°42'43" e 11,59m, até
o ponto V_597,  coordenadas  E= 604.496,53m e N= 7.773.896,21m; 263°56'01" e
16,18m,  até  o  ponto  V_598,  coordenadas  E=  604.480,44m  e  N=  7.773.894,50m;
300°06'49"  e  12,72m,  até  o  ponto  V_599,  coordenadas  E=  604.469,44m  e  N=
7.773.900,88m;  315°32'55"  e  12,55m,  até  o  ponto  V_600,  coordenadas  E=
604.460,65m  e  N=  7.773.909,84m;  279°50'01"  e  9,13m,  até  o  ponto  V_601,
coordenadas E= 604.451,65m e N= 7.773.911,40m; 240°18'15" e 14,49m, até o ponto
V_602, coordenadas E= 604.439,06m e N= 7.773.904,22m; 247°23'04" e 10,19m, até
o ponto V_603,  coordenadas  E= 604.429,65m e N= 7.773.900,30m; 259°42'46" e
14,50m,  até  o  ponto  V_604,  coordenadas  E=  604.415,38m  e  N=  7.773.897,71m;
255°02'38"  e  14,96m,  até  o  ponto  V_605,  coordenadas  E=  604.400,93m  e  N=
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7.773.893,85m;  253°46'43"  e  18,83m,  até  o  ponto  V_606,  coordenadas  E=
604.382,85m  e  N=  7.773.888,59m;  242°34'13"  e  6,82m,  até  o  ponto  V_607,
coordenadas E= 604.376,80m e N= 7.773.885,45m; 231°49'31" e 7,38m, até o ponto
V_608, coordenadas E= 604.371,00m e N= 7.773.880,89m; 224°10'15" e 11,24m, até
o ponto V_609,  coordenadas  E= 604.363,17m e N= 7.773.872,83m; 334°55'35" e
6,70m,  até  o  ponto  V_610,  coordenadas  E=  604.360,33m  e  N=  7.773.878,90m;
290°34'08"  e  10,36m,  até  o  ponto  V_611,  coordenadas  E=  604.350,63m  e  N=
7.773.882,54m;  340°17'20"  e  10,08m,  até  o  ponto  V_612,  coordenadas  E=
604.347,23m  e  N=  7.773.892,03m;  325°49'00"  e  12,89m,  até  o  ponto  V_613,
coordenadas E= 604.339,99m e N= 7.773.902,69m; 257°18'09" e 19,52m, até o ponto
V_614, coordenadas E= 604.320,95m e N= 7.773.898,40m; 216°50'49" e 14,96m, até
o ponto  V_615,  coordenadas E= 604.311,98m e N= 7.773.886,43m; 252°09'22"  e
26,37m,  até  o  ponto  V_616,  coordenadas  E=  604.286,88m  e  N=  7.773.878,35m;
255°51'59"  e  17,12m,  até  o  ponto  V_617,  coordenadas  E=  604.270,28m  e  N=
7.773.874,17m;  276°06'27"  e  12,78m,  até  o  ponto  V_618,  coordenadas  E=
604.257,57m  e  N=  7.773.875,53m;  309°29'47"  e  21,60m,  até  o  ponto  V_619,
coordenadas E= 604.240,90m e N= 7.773.889,27m; 324°00'58" e 28,07m, até o ponto
V_620, coordenadas E= 604.224,41m e N= 7.773.911,98m; 276°52'49" e 13,94m, até
o ponto V_621,  coordenadas  E= 604.210,57m e N= 7.773.913,65m; 225°17'01" e
2,86m,  até  o  ponto  V_622,  coordenadas  E=  604.208,54m  e  N=  7.773.911,64m;
219°17'22"  e  24,16m,  até  o  ponto  V_623,  coordenadas  E=  604.193,24m  e  N=
7.773.892,94m;  274°47'48"  e  20,09m,  até  o  ponto  V_624,  coordenadas  E=
604.173,22m  e  N=  7.773.894,62m;  276°21'06"  e  5,51m,  até  o  ponto  V_625,
coordenadas E= 604.167,74m e N= 7.773.895,23m; 308°11'30" e 19,68m, até o ponto
V_626, coordenadas E= 604.152,27m e N= 7.773.907,40m; 297°28'17" e 19,23m, até
o ponto V_627,  coordenadas  E= 604.135,21m e N= 7.773.916,27m; 295°09'54" e
24,53m,  até  o  ponto  V_628,  coordenadas  E=  604.113,01m  e  N=  7.773.926,70m;
277°46'30"  e  13,23m,  até  o  ponto  V_629,  coordenadas  E=  604.099,90m  e  N=
7.773.928,49m;  284°38'24"  e  15,19m,  até  o  ponto  V_630,  coordenadas  E=
604.085,20m  e  N=  7.773.932,33m;  298°50'09"  e  26,98m,  até  o  ponto  V_631,
coordenadas E= 604.061,57m e N= 7.773.945,34m; 308°32'27" e 43,56m, até o ponto
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V_632, coordenadas E= 604.027,50m e N= 7.773.972,48m; 310°55'06" e 22,15m, até
o ponto V_633,  coordenadas  E= 604.010,76m e N= 7.773.986,99m; 278°06'07" e
14,40m,  até  o  ponto  V_634,  coordenadas  E=  603.996,50m  e  N=  7.773.989,02m;
251°27'31"  e  11,92m,  até  o  ponto  V_635,  coordenadas  E=  603.985,20m  e  N=
7.773.985,23m;  344°01'49"  e  9,78m,  até  o  ponto  V_636,  coordenadas  E=
603.982,51m  e  N=  7.773.994,63m;  351°30'49"  e  6,37m,  até  o  ponto  V_637,
coordenadas E= 603.981,57m e N= 7.774.000,93m; 310°11'03" e 17,44m, até o ponto
V_638, coordenadas E= 603.968,25m e N= 7.774.012,18m; 303°14'19" e 11,97m, até
o ponto V_639,  coordenadas  E= 603.958,24m e N= 7.774.018,74m; 275°09'41" e
36,24m,  até  o  ponto  V_640,  coordenadas  E=  603.922,15m  e  N=  7.774.022,00m;
229°55'30"  e  3,54m,  até  o  ponto  V_641,  coordenadas  E=  603.919,44m  e  N=
7.774.019,72m;  268°09'13"  e  16,14m,  até  o  ponto  V_642,  coordenadas  E=
603.903,31m  e  N=  7.774.019,20m;  293°47'21"  e  7,39m,  até  o  ponto  V_643,
coordenadas E= 603.896,55m e N= 7.774.022,18m; 16°56'10" e 5,56m, até o ponto
V_644, coordenadas E= 603.898,17m e N= 7.774.027,50m; 320°13'04" e 12,60m, até
o ponto  V_645,  coordenadas E= 603.890,11m e N= 7.774.037,18m; 314°33'27"  e
8,24m,  até  o  ponto  V_646,  coordenadas  E=  603.884,24m  e  N=  7.774.042,96m;
354°39'42"  e  6,13m,  até  o  ponto  V_647,  coordenadas  E=  603.883,67m  e  N=
7.774.049,06m;  334°24'05"  e  14,58m,  até  o  ponto  V_648,  coordenadas  E=
603.877,37m  e  N=  7.774.062,21m;  244°35'12"  e  16,24m,  até  o  ponto  V_649,
coordenadas E= 603.862,70m e N= 7.774.055,24m; 236°53'04" e 14,94m, até o ponto
V_650, coordenadas E= 603.850,19m e N= 7.774.047,08m; 282°58'21" e 9,67m, até
o  ponto  V_651,  coordenadas  E=  603.840,77m  e  N=  7.774.049,25m;  4°31'03"  e
8,51m,  até  o  ponto  V_652,  coordenadas  E=  603.841,44m  e  N=  7.774.057,73m;
34°53'55"  e  11,05m,  até  o  ponto  V_653,  coordenadas  E=  603.847,76m  e  N=
7.774.066,79m;  18°08'32"  e  29,10m,  até  o  ponto  V_654,  coordenadas  E=
603.856,82m  e  N=  7.774.094,44m;  323°57'21"  e  12,63m,  até  o  ponto  V_655,
coordenadas E= 603.849,39m e N= 7.774.104,65m; 4°03'09" e 19,67m, até o ponto
V_656, coordenadas E= 603.850,78m e N= 7.774.124,27m; 277°46'33" e 26,31m, até
o ponto V_657,  coordenadas  E= 603.824,71m e N= 7.774.127,83m; 224°08'30" e
18,41m,  até  o  ponto  V_658,  coordenadas  E=  603.811,89m  e  N=  7.774.114,62m;
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279°16'12"  e  4,41m,  até  o  ponto  V_659,  coordenadas  E=  603.807,54m  e  N=
7.774.115,33m;  287°04'10"  e  13,93m,  até  o  ponto  V_660,  coordenadas  E=
603.794,22m  e  N=  7.774.119,42m;  273°56'48"  e  12,64m,  até  o  ponto  V_661,
coordenadas E= 603.781,61m e N= 7.774.120,29m; 323°35'51" e 14,71m, até o ponto
V_662, coordenadas E= 603.772,88m e N= 7.774.132,13m; 1°15'16" e 10,96m, até o
ponto  V_663,  coordenadas  E=  603.773,12m  e  N=  7.774.143,09m;  318°59'05"  e
14,86m,  até  o  ponto  V_664,  coordenadas  E=  603.763,37m  e  N=  7.774.154,30m;
295°21'16"  e  19,90m,  até  o  ponto  V_665,  coordenadas  E=  603.745,39m  e  N=
7.774.162,82m;  341°17'03"  e  6,45m,  até  o  ponto  V_666,  coordenadas  E=
603.743,32m  e  N=  7.774.168,93m;  89°52'44"  e  9,46m,  até  o  ponto  V_667,
coordenadas E= 603.752,78m e N= 7.774.168,95m; 0°28'57" e 10,69m, até o ponto
V_668, coordenadas E= 603.752,87m e N= 7.774.179,64m; 340°28'41" e 17,84m, até
o  ponto  V_669,  coordenadas  E=  603.746,91m  e  N= 7.774.196,45m;  17°41'50"  e
28,00m,  até  o  ponto  V_670,  coordenadas  E=  603.755,42m  e  N=  7.774.223,12m;
328°54'31"  e  7,71m,  até  o  ponto  V_671,  coordenadas  E=  603.751,44m  e  N=
7.774.229,72m;  281°29'50"  e  11,99m,  até  o  ponto  V_672,  coordenadas  E=
603.739,69m  e  N=  7.774.232,11m;  311°36'27"  e  20,20m,  até  o  ponto  V_673,
coordenadas E= 603.724,59m e N= 7.774.245,52m; 339°17'05" e 15,58m, até o ponto
V_674, coordenadas E= 603.719,08m e N= 7.774.260,09m; 324°48'19" e 10,88m, até
o  ponto  V_675,  coordenadas  E=  603.712,81m  e  N= 7.774.268,98m;  31°43'20"  e
11,79m,  até  o  ponto  V_676,  coordenadas  E=  603.719,01m  e  N=  7.774.279,01m;
61°27'42"  e  15,20m,  até  o  ponto  V_677,  coordenadas  E=  603.732,36m  e  N=
7.774.286,27m; 3°17'46" e 11,48m, até o ponto V_678, coordenadas E= 603.733,02m
e N= 7.774.297,73m;  300°15'04"  e  15,86m,  até  o  ponto  V_679,  coordenadas  E=
603.719,32m  e  N=  7.774.305,72m;  312°02'00"  e  21,31m,  até  o  ponto  V_680,
coordenadas E= 603.703,49m e N= 7.774.319,99m; 297°50'53" e 24,17m, até o ponto
V_681, coordenadas E= 603.682,12m e N= 7.774.331,28m; 310°14'32" e 5,88m, até
o ponto V_682,  coordenadas  E= 603.677,63m e N= 7.774.335,08m; 331°59'42" e
12,99m,  até  o  ponto  V_683,  coordenadas  E=  603.671,53m  e  N=  7.774.346,55m;
316°05'55"  e  10,33m,  até  o  ponto  V_684,  coordenadas  E=  603.664,37m  e  N=
7.774.353,99m;  297°07'57"  e  14,45m,  até  o  ponto  V_685,  coordenadas  E=
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603.651,51m  e  N=  7.774.360,58m;  307°06'02"  e  12,91m,  até  o  ponto  V_686,
coordenadas E= 603.641,21m e N= 7.774.368,37m; 284°54'36" e 22,27m, até o ponto
V_687, coordenadas E= 603.619,69m e N= 7.774.374,10m; 287°02'18" e 13,75m, até
o ponto V_688,  coordenadas  E= 603.606,54m e N= 7.774.378,13m; 258°55'00" e
7,44m,  até  o  ponto  V_689,  coordenadas  E=  603.599,24m  e  N=  7.774.376,70m;
265°31'46"  e  13,47m,  até  o  ponto  V_690,  coordenadas  E=  603.585,81m  e  N=
7.774.375,65m;  231°56'42"  e  38,77m,  até  o  ponto  V_691,  coordenadas  E=
603.555,28m  e  N=  7.774.351,75m;  203°35'12"  e  28,49m,  até  o  ponto  V_692,
coordenadas E= 603.543,88m e N= 7.774.325,64m; 222°07'08" e 11,96m, até o ponto
V_693, coordenadas E= 603.535,86m e N= 7.774.316,77m; 313°44'23" e 17,04m, até
o ponto V_694,  coordenadas  E= 603.523,55m e N= 7.774.328,55m; 327°25'59" e
37,64m,  até  o  ponto  V_695,  coordenadas  E=  603.503,29m  e  N=  7.774.360,27m;
270°42'37"  e  0,60m,  até  o  ponto  V_696,  coordenadas  E=  603.502,69m  e  N=
7.774.360,27m;  352°11'14"  e  2,76m,  até  o  ponto  V_697,  coordenadas  E=
603.502,32m  e  N=  7.774.363,00m;  264°26'20"  e  24,95m,  até  o  ponto  V_698,
coordenadas E= 603.477,48m e N= 7.774.360,59m; 270°25'21" e 23,05m, até o ponto
V_699, coordenadas E= 603.454,43m e N= 7.774.360,76m; 294°12'56" e 17,02m, até
o ponto V_700,  coordenadas  E= 603.438,91m e N= 7.774.367,74m; 332°53'59" e
7,66m,  até  o  ponto  V_701,  coordenadas  E=  603.435,42m  e  N=  7.774.374,56m;
349°51'58"  e  15,29m,  até  o  ponto  V_702,  coordenadas  E=  603.432,73m  e  N=
7.774.389,61m;  310°06'25"  e  11,44m,  até  o  ponto  V_703,  coordenadas  E=
603.423,98m  e  N=  7.774.396,98m;  270°50'26"  e  17,04m,  até  o  ponto  V_704,
coordenadas E= 603.406,94m e N= 7.774.397,23m; 243°04'35" e 15,72m, até o ponto
V_705, coordenadas E= 603.392,92m e N= 7.774.390,11m; 265°05'05" e 14,12m, até
o ponto V_706,  coordenadas  E= 603.378,85m e N= 7.774.388,90m; 328°20'21" e
7,75m,  até  o  ponto  V_707,  coordenadas  E=  603.374,78m  e  N=  7.774.395,50m;
344°49'39"  e  30,45m,  até  o  ponto  V_708,  coordenadas  E=  603.366,81m  e  N=
7.774.424,89m;  336°07'12"  e  26,83m,  até  o  ponto  V_709,  coordenadas  E=
603.355,95m  e  N=  7.774.449,42m;  267°08'46"  e  17,07m,  até  o  ponto  V_710,
coordenadas E= 603.338,90m e N= 7.774.448,57m; 257°03'15" e 32,63m, até o ponto
V_711, coordenadas E= 603.307,10m e N= 7.774.441,26m; 238°05'47" e 5,96m, até o



1021
____________________________________________________________________________

ponto  V_712,  coordenadas  E=  603.302,04m  e  N=  7.774.438,11m;  188°07'38"  e
27,80m,  até  o  ponto  V_713,  coordenadas  E=  603.298,11m  e  N=  7.774.410,59m;
188°10'51"  e  15,95m,  até  o  ponto  V_714,  coordenadas  E=  603.295,84m  e  N=
7.774.394,80m;  184°25'50"  e  15,15m,  até  o  ponto  V_715,  coordenadas  E=
603.294,67m  e  N=  7.774.379,70m;  59°08'16"  e  15,46m,  até  o  ponto  V_716,
coordenadas E= 603.307,94m e N= 7.774.387,63m; 34°14'48" e 26,26m, até o ponto
V_717, coordenadas E= 603.322,72m e N= 7.774.409,34m; 57°25'53" e 14,88m, até
o ponto  V_718,  coordenadas E= 603.335,26m e N= 7.774.417,35m; 116°45'16"  e
12,17m,  até  o  ponto  V_719,  coordenadas  E=  603.346,13m  e  N= 7.774.411,87m;
148°35'28"  e  14,35m,  até  o  ponto  V_720,  coordenadas  E=  603.353,61m  e  N=
7.774.399,62m;  169°26'08"  e  11,45m,  até  o  ponto  V_721,  coordenadas  E=
603.355,71m  e  N=  7.774.388,36m;  186°48'53"  e  29,08m,  até  o  ponto  V_722,
coordenadas E= 603.352,26m e N= 7.774.359,49m; 200°41'06" e 6,77m, até o ponto
V_723, coordenadas E= 603.349,87m e N= 7.774.353,16m; 259°37'11" e 8,82m, até o
ponto  V_724,  coordenadas  E=  603.341,19m  e  N=  7.774.351,57m;  268°08'24"  e
24,03m,  até  o  ponto  V_725,  coordenadas  E=  603.317,17m  e  N=  7.774.350,79m;
271°04'53"  e  21,72m,  até  o  ponto  V_726,  coordenadas  E=  603.295,45m  e  N=
7.774.351,20m;  256°54'57"  e  11,97m,  até  o  ponto  V_727,  coordenadas  E=
603.283,79m  e  N=  7.774.348,49m;  194°05'55"  e  11,13m,  até  o  ponto  V_728,
coordenadas E= 603.281,08m e N= 7.774.337,70m; 130°51'19" e 9,29m, até o ponto
V_729, coordenadas E= 603.288,11m e N= 7.774.331,62m; 104°29'25" e 29,37m, até
o ponto V_730,  coordenadas  E= 603.316,55m e N= 7.774.324,27m; 124°24'18" e
13,11m,  até  o  ponto  V_731,  coordenadas  E=  603.327,37m  e  N=  7.774.316,86m;
208°18'41"  e  11,01m,  até  o  ponto  V_732,  coordenadas  E=  603.322,15m  e  N=
7.774.307,17m;  291°33'47"  e  7,59m,  até  o  ponto  V_733,  coordenadas  E=
603.315,09m  e  N=  7.774.309,96m;  289°44'48"  e  4,97m,  até  o  ponto  V_734,
coordenadas E= 603.310,41m e N= 7.774.311,64m; 240°14'50" e 18,10m, até o ponto
V_735, coordenadas E= 603.294,70m e N= 7.774.302,66m; 250°23'35" e 18,09m, até
o ponto V_736,  coordenadas  E= 603.277,66m e N= 7.774.296,59m; 256°08'46" e
12,95m,  até  o  ponto  V_737,  coordenadas  E=  603.265,09m  e  N=  7.774.293,49m;
286°09'01"  e  16,90m,  até  o  ponto  V_738,  coordenadas  E=  603.248,86m  e  N=
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7.774.298,19m;  323°42'48"  e  14,94m,  até  o  ponto  V_739,  coordenadas  E=
603.240,02m  e  N=  7.774.310,23m;  347°50'49"  e  13,73m,  até  o  ponto  V_740,
coordenadas E= 603.237,13m e N= 7.774.323,65m; 11°37'25" e 10,03m, até o ponto
V_741, coordenadas E= 603.239,15m e N= 7.774.333,47m; 32°54'26" e 14,82m, até
o ponto V_742,  coordenadas  E= 603.247,20m e N= 7.774.345,91m; 351°54'51" e
10,95m,  até  o  ponto  V_743,  coordenadas  E=  603.245,66m  e  N=  7.774.356,75m;
268°18'48"  e  8,83m,  até  o  ponto  V_744,  coordenadas  E=  603.236,83m  e  N=
7.774.356,49m;  226°15'26"  e  12,57m,  até  o  ponto  V_745,  coordenadas  E=
603.227,75m  e  N=  7.774.347,80m;  220°36'05"  e  15,58m,  até  o  ponto  V_746,
coordenadas E= 603.217,61m e N= 7.774.335,97m; 281°34'59" e 7,82m, até o ponto
V_747, coordenadas E= 603.209,95m e N= 7.774.337,54m; 300°36'57" e 15,26m, até
o ponto V_748,  coordenadas  E= 603.196,82m e N= 7.774.345,31m; 297°23'33"  e
1,24m,  até  o  ponto  V_749,  coordenadas  E=  603.195,72m  e  N=  7.774.345,88m;
269°27'07"  e  15,68m,  até  o  ponto  V_750,  coordenadas  E=  603.180,04m  e  N=
7.774.345,73m; 270°18'17" e 9,40m, até o ponto 
V_751, coordenadas E= 603.170,64m e N= 7.774.345,78m; 283°26'59" e 11,14m, até
o ponto  V_752,  coordenadas E= 603.159,81m e N= 7.774.348,37m; 322°11'43"  e
4,29m,  até  o  ponto  V_753,  coordenadas  E=  603.157,18m  e  N=  7.774.351,76m;
348°59'18"  e  24,50m,  até  o  ponto  V_754,  coordenadas  E=  603.152,50m  e  N=
7.774.375,81m;  314°44'04"  e  16,78m,  até  o  ponto  V_755,  coordenadas  E=
603.140,58m  e  N=  7.774.387,62m;  310°56'44"  e  14,80m,  até  o  ponto  V_756,
coordenadas E= 603.129,40m e N= 7.774.397,32m; 285°36'54" e 8,10m, até o ponto
V_757, coordenadas E= 603.121,60m e N= 7.774.399,50m; 271°39'37" e 12,43m, até
o ponto V_758,  coordenadas  E= 603.109,18m e N= 7.774.399,86m; 251°19'27" e
9,03m,  até  o  ponto  V_759,  coordenadas  E=  603.100,63m  e  N=  7.774.396,97m;
200°39'24"  e  18,68m,  até  o  ponto  V_760,  coordenadas  E=  603.094,04m  e  N=
7.774.379,49m;  250°08'56"  e  3,71m,  até  o  ponto  V_761,  coordenadas  E=
603.090,55m  e  N=  7.774.378,23m;  297°07'27"  e  4,12m,  até  o  ponto  V_762,
coordenadas E= 603.086,88m e N= 7.774.380,11m; 320°02'00" e 9,11m, até o ponto
V_763, coordenadas E= 603.081,03m e N= 7.774.387,09m; 326°01'47" e 18,15m, até
o ponto V_764,  coordenadas  E= 603.070,89m e N= 7.774.402,14m; 304°19'12" e
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29,76m,  até  o  ponto  V_765,  coordenadas  E=  603.046,31m  e  N=  7.774.418,92m;
309°20'09"  e  19,06m,  até  o  ponto  V_766,  coordenadas  E=  603.031,57m  e  N=
7.774.431,00m;  279°06'03"  e  6,51m,  até  o  ponto  V_767,  coordenadas  E=
603.025,14m  e  N=  7.774.432,03m;  247°24'09"  e  19,65m,  até  o  ponto  V_768,
coordenadas E= 603.007,00m e N= 7.774.424,48m; 265°22'46" e 18,62m, até o ponto
V_769, coordenadas E= 602.988,44m e N= 7.774.422,98m; 238°44'53" e 13,30m, até
o ponto V_770,  coordenadas  E= 602.977,07m e N= 7.774.416,08m; 257°43'03" e
9,59m,  até  o  ponto  V_771,  coordenadas  E=  602.967,70m  e  N=  7.774.414,04m;
303°32'33"  e  11,85m,  até  o  ponto  V_772,  coordenadas  E=  602.957,82m  e  N=
7.774.420,59m;  292°05'58"  e  26,42m,  até  o  ponto  V_773,  coordenadas  E=
602.933,34m  e  N=  7.774.430,53m;  310°42'36"  e  10,87m,  até  o  ponto  V_774,
coordenadas E= 602.925,10m e N= 7.774.437,62m; 330°13'35" e 7,43m, até o ponto
V_775, coordenadas E= 602.921,41m e N= 7.774.444,07m; 329°34'37" e 20,54m, até
o ponto  V_776,  coordenadas E= 602.911,01m e N= 7.774.461,78m; 247°52'54"  e
7,38m,  até  o  ponto  V_777,  coordenadas  E=  602.904,17m  e  N=  7.774.459,00m;
251°26'05"  e  18,06m,  até  o  ponto  V_778,  coordenadas  E=  602.887,05m  e  N=
7.774.453,25m;  321°48'57"  e  9,59m,  até  o  ponto  V_779,  coordenadas  E=
602.881,12m  e  N=  7.774.460,79m;  294°29'21"  e  17,78m,  até  o  ponto  V_780,
coordenadas E= 602.864,94m e N= 7.774.468,16m; 296°31'38" e 13,59m, até o ponto
V_781, coordenadas E= 602.852,78m e N= 7.774.474,23m; 296°14'10" e 12,46m, até
o ponto V_782,  coordenadas  E= 602.841,60m e N= 7.774.479,74m; 331°17'45" e
14,14m,  até  o  ponto  V_783,  coordenadas  E=  602.834,81m  e  N=  7.774.492,14m;
297°16'12"  e  40,36m,  até  o  ponto  V_784,  coordenadas  E=  602.798,94m  e  N=
7.774.510,63m;  281°32'29"  e  28,14m,  até  o  ponto  V_785,  coordenadas  E=
602.771,37m  e  N=  7.774.516,26m;  291°08'28"  e  24,98m,  até  o  ponto  V_786,
coordenadas E= 602.748,07m e N= 7.774.525,27m; 237°29'38" e 15,17m, até o ponto
V_787, coordenadas E= 602.735,28m e N= 7.774.517,12m; 191°09'33" e 35,81m, até
o ponto V_788,  coordenadas  E= 602.728,35m e N= 7.774.481,99m; 195°42'38" e
18,76m,  até  o  ponto  V_789,  coordenadas  E=  602.723,27m  e  N=  7.774.463,93m;
212°32'06"  e  15,82m,  até  o  ponto  V_790,  coordenadas  E=  602.714,76m  e  N=
7.774.450,59m;  247°43'52"  e  7,28m,  até  o  ponto  V_791,  coordenadas  E=
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602.708,02m  e  N=  7.774.447,83m;  293°52'13"  e  10,08m,  até  o  ponto  V_792,
coordenadas E= 602.698,80m e N= 7.774.451,91m; 300°44'32" e 3,99m, até o ponto
V_793, coordenadas E= 602.695,37m e N= 7.774.453,95m; 350°07'06" e 9,21m, até
o  ponto  V_794,  coordenadas  E=  602.693,79m  e  N= 7.774.463,02m;  57°20'32"  e
4,00m,  até  o  ponto  V_795,  coordenadas  E=  602.697,16m  e  N=  7.774.465,18m;
319°38'01"  e  24,33m,  até  o  ponto  V_796,  coordenadas  E=  602.681,40m  e  N=
7.774.483,72m;  291°37'53"  e  28,81m,  até  o  ponto  V_797,  coordenadas  E=
602.654,62m  e  N=  7.774.494,34m;  294°29'56"  e  15,51m,  até  o  ponto  V_798,
coordenadas E= 602.640,51m e N= 7.774.500,77m; 350°56'01" e 3,81m, até o ponto
V_799, coordenadas E= 602.639,91m e N= 7.774.504,53m; 33°09'32" e 20,64m, até
o  ponto  V_800,  coordenadas  E=  602.651,20m  e  N= 7.774.521,81m;  29°59'35"  e
20,04m,  até  o  ponto  V_801,  coordenadas  E=  602.661,22m  e  N=  7.774.539,17m;
348°58'26"  e  8,31m,  até  o  ponto  V_802,  coordenadas  E=  602.659,63m  e  N=
7.774.547,33m;  339°10'21"  e  18,03m,  até  o  ponto  V_803,  coordenadas  E=
602.653,22m  e  N=  7.774.564,18m;  5°57'37"  e  9,82m,  até  o  ponto  V_804,
coordenadas E= 602.654,24m e N= 7.774.573,95m; 31°35'47" e 16,93m, até o ponto
V_805, coordenadas E= 602.663,11m e N= 7.774.588,37m; 351°53'10" e 15,09m, até
o ponto V_806,  coordenadas  E= 602.660,98m e N= 7.774.603,31m; 316°46'04" e
13,75m,  até  o  ponto  V_807,  coordenadas  E=  602.651,56m  e  N=  7.774.613,33m;
272°47'40"  e  8,41m,  até  o  ponto  V_808,  coordenadas  E=  602.643,16m  e  N=
7.774.613,74m;  293°30'36"  e  11,83m,  até  o  ponto  V_809,  coordenadas  E=
602.632,31m  e  N=  7.774.618,46m;  335°56'01"  e  5,79m,  até  o  ponto  V_810,
coordenadas E= 602.629,95m e N= 7.774.623,74m; 335°56'01" e 12,68m, até o ponto
V_811, coordenadas E= 602.624,78m e N= 7.774.635,32m; 349°32'42" e 12,62m, até
o  ponto  V_812,  coordenadas  E=  602.622,49m  e  N=  7.774.647,73m;  6°03'13"  e
62,02m,  até  o  ponto  V_813,  coordenadas  E=  602.629,03m  e  N=  7.774.709,40m;
335°07'26"  e  14,26m,  até  o  ponto  V_814,  coordenadas  E=  602.623,03m  e  N=
7.774.722,34m;  298°25'42"  e  12,79m,  até  o  ponto  V_815,  coordenadas  E=
602.611,78m  e  N=  7.774.728,43m;  286°05'33"  e  18,72m,  até  o  ponto  V_816,
coordenadas  E=  602.593,79m e N= 7.774.733,62m;  356°39'52"  e  382,60m,  até  o
ponto  V_817,  coordenadas  E=  602.571,53m  e  N=  7.775.115,57m;  346°10'30"  e
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479,68m, até o ponto V_818,  coordenadas E= 602.456,91m e N= 7.775.581,36m;
359°32'37"  e  682,76m,  até  o  ponto  V_819,  coordenadas  E=  602.451,47m  e  N=
7.776.264,09m;  15°38'55"  e  87,70m,  até  o  ponto  V_820,  coordenadas  E=
602.475,13m  e  N=  7.776.348,54m;  24°42'26"  e  416,62m,  até  o  ponto  V_821,
coordenadas  E=  602.649,27m e N= 7.776.727,03m;  347°39'04"  e  268,52m,  até  o
ponto  V_822,  coordenadas  E=  602.591,84m  e  N=  7.776.989,34m;  40°06'05"  e
154,22m, até o ponto V_823,  coordenadas E= 602.691,18m e N= 7.777.107,30m;
358°06'57"  e  428,14m,  até  o  ponto  V_824,  coordenadas  E=  602.677,10m  e  N=
7.777.535,21m;  21°00'59"  e  362,51m,  até  o  ponto  V_825,  coordenadas  E=
602.807,11m  e  N=  7.777.873,60m;  333°58'49"  e  378,05m,  até  o  ponto  V_826,
coordenadas E= 602.641,26m e N= 7.778.213,34m; 13°58'37" e 274,48m, até o ponto
V_827, coordenadas E= 602.707,56m e N= 7.778.479,70m; 4°55'14" e 387,08m, até
o  ponto  V_828,  coordenadas  E=  602.740,76m  e  N= 7.778.865,35m;  46°47'25"  e
126,54m, até o ponto V_829,  coordenadas E= 602.832,99m e N= 7.778.951,99m;
334°33'08"  e  566,24m,  até  o  ponto  V_830,  coordenadas  E=  602.589,69m  e  N=
7.779.463,29m;  308°58'04"  e  71,58m,  até  o  ponto  V_831,  coordenadas  E=
602.534,03m  e  N=  7.779.508,30m;  21°04'58"  e  7,41m,  até  o  ponto  V_832,
coordenadas E= 602.536,70m e N= 7.779.515,22m; 67°36'49" e 789,55m, até o ponto
V_833, coordenadas E= 603.266,74m e N= 7.779.815,91m; deste segue com azimute
de 36°26'30", por uma distância de 309,96m, até o ponto V_1, onde teve início essa
descrição.

Todas  as  coordenadas  aqui  descritas  estão  geo-  referenciadas  ao  Sistema
Geodésico Brasileiro e encontram-se representadas no Sistema UTM, tendo como o
Datum o SAD 69, fuso 23S. Todos os azimutes e distâncias, áreas e perímetros foram
calculados no plano de projeção UTM.

ANEXO II
(a que se referem os arts. 8º e 9º da Lei nº , de de de 2014)

Limites,  medidas  e confrontações do Monumento  Natural  Estadual  Mãe d'Água:
Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice 1, de coordenadas N 7768162,9698
m., E 606832,6747 m., deste, segue com azimute de 93º 20' 18,11'' e distância de
158,2207 m., até o vértice 2, de coordenadas N 7768153,7562 m., E 606990,6270 m.,
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deste, segue com azimute de 46º 41' 47,58'' e distância de 25,6561 m., até o vértice
3,  de  coordenadas  N  7768171,3527  m.,  E  607009,2977  m.,  deste,  segue  com
azimute de 120º 43' 53,95'' e distância de 55,2363 m., até o vértice 4, de coordenadas
N 7768143,1260 m., E 607056,7772 m., deste, segue com azimute de 87º 29' 43,27''
e distância de 776,1039 m., até o vértice 5, de coordenadas N 7768177,0420 m., E
607832,1397 m., deste, segue com azimute de 186º 12' 10,48'' e distância de 2,5718
m., até o vértice 6, de coordenadas N 7768174,4853 m., E 607831,8618 m., deste,
segue com azimute de 186º 18' 19,72'' e distância de 2,4234 m., até o vértice 7, de
coordenadas N 7768172,0767 m., E 607831,5956 m., deste, segue com azimute de
186º  22'  57,71''  e  distância  de  2,0867  m.,  até  o  vértice  8,  de  coordenadas  N
7768170,0029 m., E 607831,3637 m., deste, segue com azimute de 186º 32' 9,05'' e
distância  de  1,6871  m.,  até  o  vértice  9,  de  coordenadas  N  7768168,3268  m.,  E
607831,1716 m., deste, segue com azimute de 186º 59' 12,23'' e distância de 1,4527
m., até o vértice 10, de coordenadas N 7768166,8849 m., E 607830,9949 m., deste,
segue com azimute de 187º 43' 27,78'' e distância de 1,4079 m., até o vértice 11, de
coordenadas N 7768165,4897 m., E 607830,8057 m., deste, segue com azimute de
188º  30'  9,61''  e  distância  de  1,5529  m.,  até  o  vértice  12,  de  coordenadas  N
7768163,9539 m., E 607830,5761 m., deste, segue com azimute de 189º 4' 41,66'' e
distância de 1,8865 m.,  até o vértice 13,  de coordenadas N 7768162,0910 m., E
607830,2784 m., deste, segue com azimute de 189º 23' 51,85'' e distância de 2,2883
m., até o vértice 14, de coordenadas N 7768159,8334 m., E 607829,9048 m., deste,
segue com azimute de 189º 33' 36,91'' e distância de 0,4603 m., até o vértice 15, de
coordenadas N 7768159,3795 m., E 607829,8283 m., deste, segue com azimute de
189º  52'  57,59''  e  distância  de  24,5353  m.,  até  o  vértice  16,  de  coordenadas  N
7768135,2083 m., E 607825,6173 m., deste, segue com azimute de 190º 37' 28,96'' e
distância de 2,4441 m.,  até o vértice 17,  de coordenadas N 7768132,8061 m., E
607825,1667 m., deste, segue com azimute de 190º 50' 3,15'' e distância de 2,1216
m., até o vértice 18, de coordenadas N 7768130,7224 m., E 607824,7679 m., deste,
segue com azimute de 191º 12' 58,70'' e distância de 1,7150 m., até o vértice 19, de
coordenadas N 7768129,0401 m., E 607824,4343 m., deste, segue com azimute de
191º  52'  29,19''  e  distância  de  1,4647  m.,  até  o  vértice  20,  de  coordenadas  N
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7768127,6068 m., E 607824,1329 m., deste, segue com azimute de 192º 41' 52,30'' e
distância de 1,4040 m.,  até o vértice 21,  de coordenadas N 7768126,2371 m., E
607823,8243 m., deste, segue com azimute de 193º 23' 57,44'' e distância de 1,5331
m., até o vértice 22, de coordenadas N 7768124,7458 m., E 607823,4690 m., deste,
segue com azimute de 193º 47' 22,07'' e distância de 1,8513 m., até o vértice 23, de
coordenadas N 7768122,9478 m., E 607823,0278 m., deste, segue com azimute de
193º  56'  42,95''  e  distância  de  2,2584  m.,  até  o  vértice  24,  de  coordenadas  N
7768120,7560 m., E 607822,4835 m., deste, segue com azimute de 194º 3' 28,78'' e
distância  de  2,5120 m.,  até o vértice 25,  de  coordenadas  N 7768118,3192 m., E
607821,8733 m., deste, segue com azimute de 194º 10' 39,75'' e distância de 2,5762
m., até o vértice 26, de coordenadas N 7768115,8215 m., E 607821,2423 m., deste,
segue com azimute de 194º 19' 54,23'' e distância de 2,4509 m., até o vértice 27, de
coordenadas N 7768113,4468 m., E 607820,6356 m., deste, segue com azimute de
194º  34'  1,59''  e  distância  de  2,1365  m.,  até  o  vértice  28,  de  coordenadas  N
7768111,3790 m., E 607820,0983 m., deste, segue com azimute de 195º 5' 6,58'' e
distância de 1,7278 m.,  até o vértice 29,  de coordenadas N 7768109,7107 m., E
607819,6486 m., deste, segue com azimute de 196º 17' 34,88'' e distância de 1,4692
m., até o vértice 30, de coordenadas N 7768108,3005 m., E 607819,2364 m., deste,
segue com azimute de 198º 7' 58,79'' e distância de 1,4000 m., até o vértice 31, de
coordenadas N 7768106,9700 m., E 607818,8007 m., deste, segue com azimute de
200º  0'  12,85''  e  distância  de  1,5210  m.,  até  o  vértice  32,  de  coordenadas  N
7768105,5408 m., E 607818,2804 m., deste, segue com azimute de 201º 19' 5,54'' e
distância de 1,8315 m.,  até o vértice 33,  de coordenadas N 7768103,8346 m., E
607817,6146 m., deste, segue com azimute de 201º 59' 31,67'' e distância de 2,2406
m., até o vértice 34, de coordenadas N 7768101,7570 m., E 607816,7755 m., deste,
segue com azimute de 202º 17' 50,22'' e distância de 2,5020 m., até o vértice 35, de
coordenadas N 7768099,4420 m., E 607815,8262 m., deste, segue com azimute de
202º  24'  26,95''  e  distância  de  2,5742  m.,  até  o  vértice  36,  de  coordenadas  N
7768097,0622 m., E 607814,8449 m., deste, segue com azimute de 202º 21' 57,50'' e
distância de 2,4570 m.,  até o vértice 37,  de coordenadas N 7768094,7900 m., E
607813,9100 m., deste, segue com azimute de 202º 8' 11,68'' e distância de 2,1507
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m., até o vértice 38, de coordenadas N 7768092,7978 m., E 607813,0996 m., deste,
segue com azimute de 201º 45' 27,55'' e distância de 1,7409 m., até o vértice 39, de
coordenadas N 7768091,1809 m., E 607812,4542 m., deste, segue com azimute de
201º  49'  55,54''  e  distância  de  1,4754  m.,  até  o  vértice  40,  de  coordenadas  N
7768089,8114 m., E 607811,9055 m., deste, segue com azimute de 202º 42' 39,54'' e
distância de 1,3988 m.,  até o vértice 41,  de coordenadas N 7768088,5210 m., E
607811,3655 m., deste, segue com azimute de 204º 11' 13,25'' e distância de 1,5117
m., até o vértice 42, de coordenadas N 7768087,1420 m., E 607810,7461 m., deste,
segue com azimute de 205º 41' 5,58'' e distância de 1,8151 m., até o vértice 43, de
coordenadas N 7768085,5063 m., E 607809,9594 m., deste, segue com azimute de
206º  45'  22,98''  e  distância  de  2,2274  m.,  até  o  vértice  44,  de  coordenadas  N
7768083,5174 m., E 607808,9566 m., deste, segue com azimute de 207º 20' 15,95'' e
distância de 2,4981 m.,  até o vértice 45,  de coordenadas N 7768081,2983 m., E
607807,8094 m., deste, segue com azimute de 207º 39' 18,12'' e distância de 2,5790
m., até o vértice 46, de coordenadas N 7768079,0138 m., E 607806,6124 m., deste,
segue com azimute de 207º 48' 26,25'' e distância de 2,4700 m., até o vértice 47, de
coordenadas N 7768076,8290 m., E 607805,4601 m., deste, segue com azimute de
207º  48'  35,31''  e  distância  de  2,1711  m.,  até  o  vértice  48,  de  coordenadas  N
7768074,9087 m., E 607804,4472 m., deste, segue com azimute de 207º 39' 41,59'' e
distância de 1,7592 m.,  até o vértice 49,  de coordenadas N 7768073,3506 m., E
607803,6305 m., deste, segue com azimute de 207º 32' 31,32'' e distância de 1,4859
m., até o vértice 50, de coordenadas N 7768072,0331 m., E 607802,9434 m., deste,
segue com azimute de 207º 34' 27,29'' e distância de 1,4022 m., até o vértice 51, de
coordenadas N 7768070,7902 m., E 607802,2944 m., deste, segue com azimute de
207º  46'  14,35''  e  distância  de  1,5081  m.,  até  o  vértice  52,  de  coordenadas  N
7768069,4558 m., E 607801,5917 m., deste, segue com azimute de 208º 2' 25,18'' e
distância de 1,8036 m.,  até o vértice 53,  de coordenadas N 7768067,8639 m., E
607800,7438 m., deste, segue com azimute de 208º 16' 11,31'' e distância de 2,2161
m., até o vértice 54, de coordenadas N 7768065,9121 m., E 607799,6942 m., deste,
segue com azimute de 208º 24' 25,06'' e distância de 2,4935 m., até o vértice 55, de
coordenadas N 7768063,7189 m., E 607798,5080 m., deste, segue com azimute de
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208º  29'  41,00''  e  distância  de  2,5812  m.,  até  o  vértice  56,  de  coordenadas  N
7768061,4503 m., E 607797,2765 m., deste, segue com azimute de 208º 33' 31,55'' e
distância de 2,4793 m.,  até o vértice 57,  de coordenadas N 7768059,2726 m., E
607796,0913 m., deste, segue com azimute de 208º 36' 42,94'' e distância de 2,1877
m., até o vértice 58, de coordenadas N 7768057,3521 m., E 607795,0436 m., deste,
segue com azimute de 208º 39' 19,81'' e distância de 1,7750 m., até o vértice 59, de
coordenadas N 7768055,7945 m., E 607794,1924 m., deste, segue com azimute de
208º  38'  19,84''  e  distância  de  1,4937  m.,  até  o  vértice  60,  de  coordenadas  N
7768054,4835 m., E 607793,4765 m., deste, segue com azimute de 208º 31' 22,42'' e
distância de 1,4020 m.,  até o vértice 61,  de coordenadas N 7768053,2517 m., E
607792,8071 m., deste, segue com azimute de 208º 19' 59,46'' e distância de 1,4999
m., até o vértice 62, de coordenadas N 7768051,9315 m., E 607792,0952 m., deste,
segue com azimute de 208º 8' 31,73'' e distância de 1,7875 m., até o vértice 63, de
coordenadas N 7768050,3553 m., E 607791,2521 m., deste, segue com azimute de
208º  0'  26,55''  e  distância  de  2,2002  m.,  até  o  vértice  64,  de  coordenadas  N
7768048,4128 m., E 607790,2190 m., deste, segue com azimute de 207º 56' 39,94'' e
distância de 2,4852 m.,  até o vértice 65,  de coordenadas N 7768046,2174 m., E
607789,0544 m., deste, segue com azimute de 207º 55' 35,61'' e distância de 2,5806
m., até o vértice 66, de coordenadas N 7768043,9373 m., E 607787,8458 m., deste,
segue com azimute de 207º 56' 39,14'' e distância de 2,4865 m., até o vértice 67, de
coordenadas N 7768041,7407 m., E 607786,6806 m., deste, segue com azimute de
208º  0'  24,13''  e  distância  de  2,2027  m.,  até  o  vértice  68,  de  coordenadas  N
7768039,7960 m., E 607785,6462 m., deste, segue com azimute de 208º 5' 40,83'' e
distância de 1,7901 m.,  até o vértice 69,  de coordenadas N 7768038,2168 m., E
607784,8032 m., deste, segue com azimute de 207º 56' 7,57'' e distância de 1,5010
m., até o vértice 70, de coordenadas N 7768036,8908 m., E 607784,1001 m., deste,
segue com azimute de 207º 21' 40,64'' e distância de 1,4013 m., até o vértice 71, de
coordenadas N 7768035,6462 m., E 607783,4560 m., deste, segue com azimute de
206º  30'  29,95''  e  distância  de  1,4914  m.,  até  o  vértice  72,  de  coordenadas  N
7768034,3116 m., E 607782,7904 m., deste, segue com azimute de 205º 41' 36,06'' e
distância de 1,7713 m.,  até o vértice 73,  de coordenadas N 7768032,7154 m., E
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607782,0224 m., deste, segue com azimute de 205º 8' 9,38'' e distância de 2,1842 m.,
até  o  vértice 74,  de  coordenadas N 7768030,7380 m.,  E  607781,0946 m.,  deste,
segue com azimute de 204º 52' 32,84'' e distância de 2,4773 m., até o vértice 75, de
coordenadas N 7768028,4906 m., E 607780,0525 m., deste, segue com azimute de
204º  47'  53,35''  e  distância  de  2,5807  m.,  até  o  vértice  76,  de  coordenadas  N
7768026,1478 m., E 607778,9701 m., deste, segue com azimute de 204º 51' 45,35'' e
distância de 2,4942 m.,  até o vértice 77,  de coordenadas N 7768023,8848 m., E
607777,9214 m., deste, segue com azimute de 205º 6' 8,91'' e distância de 2,2180 m.,
até  o  vértice 78,  de  coordenadas N 7768021,8763 m.,  E  607776,9805 m.,  deste,
segue com azimute de 205º 35' 50,91'' e distância de 1,8055 m., até o vértice 79, de
coordenadas N 7768020,2480 m., E 607776,2004 m., deste, segue com azimute de
206º  7'  15,62''  e  distância  de  1,5086  m.,  até  o  vértice  80,  de  coordenadas  N
7768018,8934 m., E 607775,5362 m., deste, segue com azimute de 206º 21' 53,08'' e
distância de 1,4015 m.,  até o vértice 81,  de coordenadas N 7768017,6377 m., E
607774,9138 m., deste, segue com azimute de 206º 10' 26,85'' e distância de 1,4840
m., até o vértice 82, de coordenadas N 7768016,3059 m., E 607774,2593 m., deste,
segue com azimute de 205º 40' 19,78'' e distância de 1,7561 m., até o vértice 83, de
coordenadas N 7768014,7231 m., E 607773,4985 m., deste, segue com azimute de
205º  9'  0,95''  e  distância  de  2,1681  m.,  até  o  vértice  84,  de  coordenadas  N
7768012,7606 m., E 607772,5770 m., deste, segue com azimute de 204º 52' 4,74'' e
distância de 2,4691 m.,  até o vértice 85,  de coordenadas N 7768010,5204 m., E
607771,5387 m., deste, segue com azimute de 204º 45' 35,93'' e distância de 2,5803
m., até o vértice 86, de coordenadas N 7768008,1774 m., E 607770,4581 m., deste,
segue com azimute de 204º 46' 41,18'' e distância de 2,5017 m., até o vértice 87, de
coordenadas N 7768005,9060 m., E 607769,4096 m., deste, segue com azimute de
204º  56'  26,84''  e  distância  de  2,2334  m.,  até  o  vértice  88,  de  coordenadas  N
7768003,8809 m., E 607768,4678 m., deste, segue com azimute de 205º 18' 34,80'' e
distância de 1,8221 m.,  até o vértice 89,  de coordenadas N 7768002,2337 m., E
607767,6889 m., deste, segue com azimute de 205º 42' 55,45'' e distância de 1,5175
m., até o vértice 90, de coordenadas N 7768000,8665 m., E 607767,0304 m., deste,
segue com azimute de 205º 54' 52,31'' e distância de 1,4025 m., até o vértice 91, de
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coordenadas N 7767999,6051 m., E 607766,4175 m., deste, segue com azimute de
205º  46'  53,82''  e  distância  de  1,4772  m.,  até  o  vértice  92,  de  coordenadas  N
7767998,2749 m., E 607765,7750 m., deste, segue com azimute de 205º 24' 11,23'' e
distância de 1,7416 m.,  até o vértice 93,  de coordenadas N 7767996,7017 m., E
607765,0279 m., deste, segue com azimute de 204º 59' 40,91'' e distância de 2,1521
m., até o vértice 94, de coordenadas N 7767994,7512 m., E 607764,1186 m., deste,
segue com azimute de 204º 44' 49,66'' e distância de 2,4607 m., até o vértice 95, de
coordenadas N 7767992,5165 m., E 607763,0885 m., deste, segue com azimute de
204º  36'  41,66''  e  distância  de  2,5797  m.,  até  o  vértice  96,  de  coordenadas  N
7767990,1711 m., E 607762,0141 m., deste, segue com azimute de 204º 32' 27,92'' e
distância de 2,5090 m.,  até o vértice 97,  de coordenadas N 7767987,8888 m., E
607760,9720 m., deste, segue com azimute de 204º 31' 28,05'' e distância de 2,2486
m., até o vértice 98, de coordenadas N 7767985,8431 m., E 607760,0387 m., deste,
segue com azimute de 204º 37' 12,67'' e distância de 1,8389 m., até o vértice 99, de
coordenadas N 7767984,1714 m., E 607759,2726 m., deste, segue com azimute de
205º  12'  12,53''  e  distância  de  1,5252  m.,  até  o  vértice  100,  de  coordenadas  N
7767982,7915 m., E 607758,6232 m., deste, segue com azimute de 206º 29' 31,39'' e
distância de 1,3998 m., até o vértice 101, de coordenadas N 7767981,5386 m., E
607757,9987 m., deste, segue com azimute de 208º 10' 6,62'' e distância de 1,4639
m., até o vértice 102, de coordenadas N 7767980,2481 m., E 607757,3077 m., deste,
segue com azimute de 209º 38' 8,14'' e distância de 1,7176 m., até o vértice 103, de
coordenadas N 7767978,7552 m., E 607756,4584 m., deste, segue com azimute de
210º  33'  40,27''  e  distância  de  2,1229  m.,  até  o  vértice  104,  de  coordenadas  N
7767976,9272 m., E 607755,3790 m., deste, segue com azimute de 210º 57' 57,73'' e
distância de 2,4368 m., até o vértice 105, de coordenadas N 7767974,8377 m., E
607754,1252 m., deste, segue com azimute de 211º 3' 7,05'' e distância de 2,5623 m.,
até o vértice 106, de coordenadas N 7767972,6425 m., E 607752,8035 m., deste,
segue com azimute de 210º 53' 10,97'' e distância de 2,4992 m., até o vértice 107, de
coordenadas N 7767970,4977 m., E 607751,5205 m., deste, segue com azimute de
210º  24'  23,68''  e  distância  de  2,2476  m.,  até  o  vértice  108,  de  coordenadas  N
7767968,5593 m., E 607750,3829 m., deste, segue com azimute de 209º 14' 0,37'' e
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distância de 1,8352 m., até o vértice 109, de coordenadas N 7767966,9578 m., E
607749,4867 m., deste, segue com azimute de 205º 47' 48,49'' e distância de 1,4532
m., até o vértice 110, de coordenadas N 7767965,6494 m., E 607748,8543 m., deste,
segue com azimute de 198º 24' 26,67'' e distância de 1,1940 m., até o vértice 111, de
coordenadas N 7767964,5165 m., E 607748,4772 m., deste, segue com azimute de
186º  54'  19,28''  e  distância  de  1,0832  m.,  até  o  vértice  112,  de  coordenadas  N
7767963,4412 m., E 607748,3470 m., deste, segue com azimute de 205º 50' 14,29'' e
distância de 30,5384 m., até o vértice 113, de coordenadas N 7767935,9555 m., E
607735,0378 m., deste, segue com azimute de 194º 2' 10,45'' e distância de 12,7120
m., até o vértice 114, de coordenadas N 7767923,6230 m., E 607731,9547 m., deste,
segue com azimute de 171º 15' 13,84'' e distância de 13,5174 m., até o vértice 115,
de coordenadas N 7767910,2628 m., E 607734,0101 m., deste, segue com azimute
de 174º 17' 21,88'' e distância de 10,3283 m., até o vértice 116, de coordenadas N
7767899,9857 m., E 607735,0378 m., deste, segue com azimute de 209º 44' 41,56'' e
distância de 8,2856 m., até o vértice 117, de coordenadas N 7767892,7918 m., E
607730,9270 m., deste, segue com azimute de 237º 59' 40,63'' e distância de 19,3907
m., até o vértice 118, de coordenadas N 7767882,5147 m., E 607714,4837 m., deste,
segue com azimute de 251º 8' 48,62'' e distância de 44,5247 m., até o vértice 119, de
coordenadas N 7767868,1268 m., E 607672,3477 m., deste, segue com azimute de
240º  56'  43,34''  e  distância de 21,1618 m.,  até o vértice  120,  de  coordenadas N
7767857,8497 m., E 607653,8490 m., deste, segue com azimute de 229º 45' 49,20'' e
distância de 17,5012 m., até o vértice 121, de coordenadas N 7767846,5450 m., E
607640,4888 m., deste, segue com azimute de 208º 36' 37,62'' e distância de 12,8771
m., até o vértice 122, de coordenadas N 7767835,2402 m., E 607634,3225 m., deste,
segue com azimute de 186º 20' 24,65'' e distância de 9,3063 m., até o vértice 123, de
coordenadas N 7767825,9908 m., E 607633,2948 m., deste, segue com azimute de
192º  42'  40,13''  e  distância  de  8,7574  m.,  até  o  vértice  124,  de  coordenadas  N
7767817,4480 m., E 607631,3679 m., deste, segue com azimute de 206º 33' 54,23'' e
distância de 9,0485 m., até o vértice 125, de coordenadas N 7767809,3548 m., E
607627,3213 m., deste, segue com azimute de 232º 45' 54,61'' e distância de 18,1522
m., até o vértice 126, de coordenadas N 7767798,3712 m., E 607612,8691 m., deste,



1033
____________________________________________________________________________

segue com azimute de 212º 37' 9,27'' e distância de 17,1585 m., até o vértice 127, de
coordenadas N 7767783,9191 m., E 607603,6198 m., deste, segue com azimute de
223º  49'  51,11''  e  distância  de  20,0338 m.,  até  o vértice 128,  de  coordenadas  N
7767769,4669 m., E 607589,7457 m., deste, segue com azimute de 213º 41' 24,24'' e
distância de 10,4216 m., até o vértice 129, de coordenadas N 7767760,7957 m., E
607583,9649 m., deste, segue com azimute de 204º 46' 30,45'' e distância de 8,2769
m., até o vértice 130, de coordenadas N 7767753,2806 m., E 607580,4964 m., deste,
segue com azimute de 138º 0' 46,02'' e distância de 7,7773 m., até o vértice 131, de
coordenadas N 7767747,4997 m., E 607585,6991 m., deste, segue com azimute de
129º  10'  25,20''  e  distância de 15,1002 m.,  até o vértice  132,  de  coordenadas N
7767737,9613 m., E 607597,4054 m., deste, segue com azimute de 140º 23' 21,55'' e
distância de 16,3207 m., até o vértice 133, de coordenadas N 7767725,3879 m., E
607607,8109 m., deste, segue com azimute de 154º 47' 55,93'' e distância de 16,2919
m., até o vértice 134, de coordenadas N 7767710,6468 m., E 607614,7479 m., deste,
segue com azimute de 161º 12' 0,46'' e distância de 21,5259 m., até o vértice 135, de
coordenadas N 7767690,2692 m., E 607621,6849 m., deste, segue com azimute de
172º  5'  34,19''  e  distância  de  15,7581  m.,  até  o  vértice  136,  de  coordenadas  N
7767674,6610 m., E 607623,8528 m., deste, segue com azimute de 193º 19' 28,28'' e
distância de 16,9312 m., até o vértice 137, de coordenadas N 7767658,1855 m., E
607619,9507 m., deste, segue com azimute de 203º 29' 54,81'' e distância de 21,7475
m., até o vértice 138, de coordenadas N 7767638,2416 m., E 607611,2794 m., deste,
segue com azimute de 208º 13' 2,48'' e distância de 20,1735 m., até o vértice 139, de
coordenadas N 7767620,4655 m., E 607601,7410 m., deste, segue com azimute de
220º  6'  3,27''  e  distância  de  21,5390  m.,  até  o  vértice  140,  de  coordenadas  N
7767603,9900 m., E 607587,8669 m., deste, segue com azimute de 232º 25' 53,05'' e
distância de 21,3329 m., até o vértice 141, de coordenadas N 7767590,9831 m., E
607570,9580 m., deste, segue com azimute de 234º 41' 19,66'' e distância de 25,5030
m., até o vértice 142, de coordenadas N 7767576,2419 m., E 607550,1469 m., deste,
segue com azimute de 232º 32' 57,93'' e distância de 25,6683 m., até o vértice 143,
de coordenadas N 7767560,6336 m., E 607529,7694 m., deste, segue com azimute
de 232º 41' 45,74'' e distância de 22,8928 m., até o vértice 144, de coordenadas N
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7767546,7596 m., E 607511,5597 m., deste, segue com azimute de 215º 8' 3,16'' e
distância de 14,3142 m., até o vértice 145, de coordenadas N 7767535,0534 m., E
607503,3220 m., deste, segue com azimute de 192º 45' 27,11'' e distância de 23,5605
m., até o vértice 146, de coordenadas N 7767512,0745 m., E 607498,1192 m., deste,
segue com azimute de 181º 58' 29,74'' e distância de 12,5808 m., até o vértice 147,
de coordenadas N 7767499,5011 m., E 607497,6856 m., deste, segue com azimute
de 191º 46' 5,84'' e distância de 21,2579 m., até o vértice 148, de coordenadas N
7767478,6901 m., E 607493,3500 m., deste, segue com azimute de 188º 0' 17,05'' e
distância de 28,0211 m., até o vértice 149, de coordenadas N 7767450,9420 m., E
607489,4479 m., deste, segue com azimute de 181º 3' 39,27'' e distância de 23,4165
m., até o vértice 150, de coordenadas N 7767427,5295 m., E 607489,0144 m., deste,
segue com azimute de 184º 45' 49,09'' e distância de 15,6624 m., até o vértice 151,
de coordenadas N 7767411,9212 m., E 607487,7137 m., deste, segue com azimute
de 192º 59' 40,62'' e distância de 11,5689 m., até o vértice 152, de coordenadas N
7767400,6486 m., E 607485,1123 m., deste, segue com azimute de 198º 26' 5,86'' e
distância de 15,0815 m., até o vértice 153, de coordenadas N 7767386,3409 m., E
607480,3431 m., deste, segue com azimute de 199º 53' 6,57'' e distância de 21,6695
m., até o vértice 154, de coordenadas N 7767365,9634 m., E 607472,9725 m., deste,
segue com azimute de 206º 33' 54,24'' e distância de 10,6643 m., até o vértice 155,
de coordenadas N 7767356,4250 m., E 607468,2033 m., deste, segue com azimute
de 207º 37' 40,82''  e distância de 8,4318 m., até o vértice 156, de coordenadas N
7767348,9547 m., E 607464,2932 m., deste, segue com azimute de 268º 37' 53,20'' e
distância de 1,9436 m., até o vértice 157, de coordenadas N 7767348,9083 m., E
607462,3502 m., deste, segue com azimute de 268º 0' 36,46'' e distância de 2,0298
m., até o vértice 158, de coordenadas N 7767348,8378 m., E 607460,3216 m., deste,
segue com azimute de 267º 26' 14,64'' e distância de 1,8908 m., até o vértice 159, de
coordenadas N 7767348,7533 m., E 607458,4327 m., deste, segue com azimute de
267º  43'  8,60''  e  distância  de  1,7985  m.,  até  o  vértice  160,  de  coordenadas  N
7767348,6817 m., E 607456,6356 m., deste, segue com azimute de 269º 5' 33,53'' e
distância de 1,7669 m., até o vértice 161, de coordenadas N 7767348,6537 m., E
607454,8689 m., deste, segue com azimute de 271º 28' 27,80'' e distância de 1,7983
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m., até o vértice 162, de coordenadas N 7767348,7000 m., E 607453,0713 m., deste,
segue com azimute de 274º 34' 19,87'' e distância de 1,8961 m., até o vértice 163, de
coordenadas N 7767348,8511 m., E 607451,1812 m., deste, segue com azimute de
277º  5'  40,86''  e  distância  de  2,0351  m.,  até  o  vértice  164,  de  coordenadas  N
7767349,1025 m., E 607449,1617 m., deste, segue com azimute de 276º 36' 44,20'' e
distância de 2,1297 m., até o vértice 165, de coordenadas N 7767349,3477 m., E
607447,0461 m., deste, segue com azimute de 273º 1' 50,62'' e distância de 2,1688
m., até o vértice 166, de coordenadas N 7767349,4624 m., E 607444,8803 m., deste,
segue com azimute de 266º 17' 56,08'' e distância de 2,1747 m., até o vértice 167, de
coordenadas N 7767349,3220 m., E 607442,7101 m., deste, segue com azimute de
256º  16'  33,29''  e  distância  de  2,1912  m.,  até  o  vértice  168,  de  coordenadas  N
7767348,8021 m., E 607440,5815 m., deste, segue com azimute de 244º 18' 20,69'' e
distância de 2,2579 m., até o vértice 169, de coordenadas N 7767347,8232 m., E
607438,5468 m., deste, segue com azimute de 233º 31' 58,20'' e distância de 2,3225
m., até o vértice 170, de coordenadas N 7767346,4428 m., E 607436,6791 m., deste,
segue com azimute de 223º 43' 30,45'' e distância de 2,3496 m., até o vértice 171, de
coordenadas N 7767344,7448 m., E 607435,0551 m., deste, segue com azimute de
214º  0'  47,93''  e  distância  de  2,3304  m.,  até  o  vértice  172,  de  coordenadas  N
7767342,8132 m., E 607433,7515 m., deste, segue com azimute de 203º 31' 47,00'' e
distância de 2,2703 m., até o vértice 173, de coordenadas N 7767340,7316 m., E
607432,8451 m., deste, segue com azimute de 192º 19' 12,04'' e distância de 2,2019
m., até o vértice 174, de coordenadas N 7767338,5805 m., E 607432,3753 m., deste,
segue com azimute de 183º 4' 51,26'' e distância de 2,1554 m., até o vértice 175, de
coordenadas N 7767336,4282 m., E 607432,2595 m., deste, segue com azimute de
176º  24'  54,07''  e  distância  de  2,0914  m.,  até  o  vértice  176,  de  coordenadas  N
7767334,3408 m., E 607432,3902 m., deste, segue com azimute de 172º 8' 25,93'' e
distância de 1,9748 m., até o vértice 177, de coordenadas N 7767332,3845 m., E
607432,6603 m., deste, segue com azimute de 170º 15' 36,07'' e distância de 1,7848
m., até o vértice 178, de coordenadas N 7767330,6255 m., E 607432,9622 m., deste,
segue com azimute de 170º 35' 0,06'' e distância de 1,5493 m., até o vértice 179, de
coordenadas N 7767329,0970 m., E 607433,2157 m., deste, segue com azimute de
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170º  59'  49,89''  e  distância  de  1,3943  m.,  até  o  vértice  180,  de  coordenadas  N
7767327,7199 m., E 607433,4339 m., deste, segue com azimute de 170º 45' 34,72'' e
distância de 1,3472 m., até o vértice 181, de coordenadas N 7767326,3902 m., E
607433,6502 m., deste, segue com azimute de 169º 51' 37,65'' e distância de 1,4081
m., até o vértice 182, de coordenadas N 7767325,0041 m., E 607433,8981 m., deste,
segue com azimute de 168º 33' 40,07'' e distância de 1,5778 m., até o vértice 183, de
coordenadas N 7767323,4576 m., E 607434,2110 m., deste, segue com azimute de
167º  14'  35,17''  e  distância  de  1,8213  m.,  até  o  vértice  184,  de  coordenadas  N
7767321,6813 m., E 607434,6132 m., deste, segue com azimute de 166º 7' 2,09'' e
distância de 2,0075 m., até o vértice 185, de coordenadas N 7767319,7324 m., E
607435,0949 m., deste, segue com azimute de 165º 2' 33,85'' e distância de 2,1062
m., até o vértice 186, de coordenadas N 7767317,6976 m., E 607435,6385 m., deste,
segue com azimute de 163º 52' 43,51'' e distância de 2,1175 m., até o vértice 187, de
coordenadas N 7767315,6634 m., E 607436,2264 m., deste, segue com azimute de
162º  28'  42,40''  e  distância  de  0,2881  m.,  até  o  vértice  188,  de  coordenadas  N
7767315,3887 m., E 607436,3132 m., deste, segue com azimute de 239º 50' 20,93'' e
distância de 45,4845 m., até o vértice 189, de coordenadas N 7767292,5359 m., E
607396,9864 m., deste, segue com azimute de 273º 28' 5,62'' e distância de 45,3021
m., até o vértice 190, de coordenadas N 7767295,2764 m., E 607351,7673 m., deste,
segue com azimute de 289º 58' 59,24'' e distância de 16,0387 m., até o vértice 191,
de coordenadas N 7767300,7576 m., E 607336,6943 m., deste, segue com azimute
de 285º 55' 32,37'' e distância de 39,8815 m., até o vértice 192, de coordenadas N
7767311,7007 m., E 607298,3434 m., deste, segue com azimute de 228º 29' 54,73'' e
distância de 3,1158 m., até o vértice 193, de coordenadas N 7767309,6360 m., E
607296,0099 m., deste, segue com azimute de 226º 42' 50,12'' e distância de 3,9430
m., até o vértice 194, de coordenadas N 7767306,9325 m., E 607293,1396 m., deste,
segue com azimute de 224º 53' 16,29'' e distância de 3,9437 m., até o vértice 195, de
coordenadas N 7767304,1384 m., E 607290,3565 m., deste, segue com azimute de
223º  9'  7,75''  e  distância  de  3,9464  m.,  até  o  vértice  196,  de  coordenadas  N
7767301,2594 m., E 607287,6574 m., deste, segue com azimute de 221º 40' 42,70'' e
distância de 3,9510 m., até o vértice 197, de coordenadas N 7767298,3084 m., E
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607285,0301 m., deste, segue com azimute de 220º 28' 40,88'' e distância de 3,9561
m., até o vértice 198, de coordenadas N 7767295,2991 m., E 607282,4620 m., deste,
segue com azimute de 219º 32' 56,16'' e distância de 3,9605 m., até o vértice 199, de
coordenadas N 7767292,2453 m., E 607279,9402 m., deste, segue com azimute de
218º  53'  16,62''  e  distância  de  3,9633  m.,  até  o  vértice  200,  de  coordenadas  N
7767289,1603 m., E 607277,4520 m., deste, segue com azimute de 218º 25' 39,12'' e
distância de 3,9649 m., até o vértice 201, de coordenadas N 7767286,0542 m., E
607274,9877 m., deste, segue com azimute de 218º 4' 17,72'' e distância de 3,9662
m., até o vértice 202, de coordenadas N 7767282,9319 m., E 607272,5420 m., deste,
segue com azimute de 217º 48' 45,20'' e distância de 3,9672 m., até o vértice 203, de
coordenadas N 7767279,7977 m., E 607270,1097 m., deste, segue com azimute de
217º  39'  0,98''  e  distância  de  3,9679  m.,  até  o  vértice  204,  de  coordenadas  N
7767276,6560 m., E 607267,6860 m., deste, segue com azimute de 217º 35' 4,76'' e
distância de 3,9682 m., até o vértice 205, de coordenadas N 7767273,5114 m., E
607265,2656 m., deste, segue com azimute de 217º 37' 14,92'' e distância de 3,9670
m., até o vértice 206, de coordenadas N 7767270,3693 m., E 607262,8440 m., deste,
segue com azimute de 217º 46' 3,46'' e distância de 3,9627 m., até o vértice 207, de
coordenadas N 7767267,2368 m., E 607260,4170 m., deste, segue com azimute de
218º  1'  34,38''  e  distância  de  3,9552  m.,  até  o  vértice  208,  de  coordenadas  N
7767264,1211 m., E 607257,9805 m., deste, segue com azimute de 218º 23' 52,65'' e
distância de 3,9446 m., até o vértice 209, de coordenadas N 7767261,0297 m., E
607255,5305 m., deste, segue com azimute de 218º 53' 23,50'' e distância de 3,9308
m., até o vértice 210, de coordenadas N 7767257,9701 m., E 607253,0626 m., deste,
segue com azimute de 219º 58' 22,68'' e distância de 3,9008 m., até o vértice 211, de
coordenadas N 7767254,9808 m., E 607250,5566 m., deste, segue com azimute de
222º  32'  27,22''  e  distância  de  3,8351  m.,  até  o  vértice  212,  de  coordenadas  N
7767252,1550 m., E 607247,9636 m., deste, segue com azimute de 226º 49' 43,62'' e
distância de 3,7459 m., até o vértice 213, de coordenadas N 7767249,5922 m., E
607245,2317 m., deste, segue com azimute de 233º 1' 11,21'' e distância de 3,6587
m., até o vértice 214, de coordenadas N 7767247,3914 m., E 607242,3090 m., deste,
segue com azimute de 241º 11' 49,71'' e distância de 3,6119 m., até o vértice 215, de
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coordenadas N 7767245,6512 m., E 607239,1440 m., deste, segue com azimute de
249º  46'  22,43''  e  distância  de  3,6354  m.,  até  o  vértice  216,  de  coordenadas  N
7767244,3943 m., E 607235,7328 m., deste, segue com azimute de 255º 47' 45,73'' e
distância de 3,6785 m., até o vértice 217, de coordenadas N 7767243,4916 m., E
607232,1667 m., deste, segue com azimute de 259º 7' 19,96'' e distância de 3,6846
m., até o vértice 218, de coordenadas N 7767242,7963 m., E 607228,5484 m., deste,
segue com azimute de 259º 54' 28,00'' e distância de 3,6241 m., até o vértice 219, de
coordenadas N 7767242,1612 m., E 607224,9803 m., deste, segue com azimute de
258º  4'  8,43''  e  distância  de  3,4906  m.,  até  o  vértice  220,  de  coordenadas  N
7767241,4396 m., E 607221,5651 m., deste, segue com azimute de 253º 53' 38,90'' e
distância de 3,3250 m., até o vértice 221, de coordenadas N 7767240,5172 m., E
607218,3706 m., deste, segue com azimute de 248º 40' 24,95'' e distância de 3,2023
m., até o vértice 222, de coordenadas N 7767239,3526 m., E 607215,3875 m., deste,
segue com azimute de 242º 44' 11,73'' e distância de 3,1400 m., até o vértice 223, de
coordenadas N 7767237,9142 m., E 607212,5963 m., deste, segue com azimute de
236º  20'  39,43''  e  distância  de  3,1464  m.,  até  o  vértice  224,  de  coordenadas  N
7767236,1705 m., E 607209,9773 m., deste, segue com azimute de 229º 51' 4,02'' e
distância de 3,2267 m., até o vértice 225, de coordenadas N 7767234,0899 m., E
607207,5109 m., deste, segue com azimute de 224º 17' 14,32'' e distância de 3,3651
m., até o vértice 226, de coordenadas N 7767231,6810 m., E 607205,1612 m., deste,
segue com azimute de 221º 17' 28,97'' e distância de 3,4996 m., até o vértice 227, de
coordenadas N 7767229,0515 m., E 607202,8518 m., deste, segue com azimute de
220º  46'  21,93''  e  distância  de  3,6007  m.,  até  o  vértice  228,  de  coordenadas  N
7767226,3247 m., E 607200,5004 m., deste, segue com azimute de 222º 30' 44,86'' e
distância de 3,6643 m., até o vértice 229, de coordenadas N 7767223,6237 m., E
607198,0242 m., deste, segue com azimute de 226º 26' 6,05'' e distância de 3,7031
m., até o vértice 230, de coordenadas N 7767221,0716 m., E 607195,3410 m., deste,
segue com azimute de 231º 49' 55,25'' e distância de 3,7442 m., até o vértice 231, de
coordenadas N 7767218,7578 m., E 607192,3973 m., deste, segue com azimute de
236º  46'  3,65''  e  distância  de  3,7967  m.,  até  o  vértice  232,  de  coordenadas  N
7767216,6771 m., E 607189,2215 m., deste, segue com azimute de 240º 56' 54,93'' e
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distância de 3,8495 m., até o vértice 233, de coordenadas N 7767214,8078 m., E
607185,8564 m., deste, segue com azimute de 244º 26' 28,96'' e distância de 3,8929
m., até o vértice 234, de coordenadas N 7767213,1283 m., E 607182,3445 m., deste,
segue com azimute de 247º 18' 59,89'' e distância de 3,9192 m., até o vértice 235, de
coordenadas N 7767211,6169 m., E 607178,7284 m., deste, segue com azimute de
249º  44'  24,29''  e  distância  de  3,9279  m.,  até  o  vértice  236,  de  coordenadas  N
7767210,2567 m., E 607175,0435 m., deste, segue com azimute de 252º 4' 10,84'' e
distância de 3,9325 m., até o vértice 237, de coordenadas N 7767209,0461 m., E
607171,3020 m., deste, segue com azimute de 254º 22' 36,53'' e distância de 3,9360
m., até o vértice 238, de coordenadas N 7767207,9861 m., E 607167,5115 m., deste,
segue com azimute de 256º 40' 2,32'' e distância de 3,9380 m., até o vértice 239, de
coordenadas N 7767207,0779 m., E 607163,6796 m., deste, segue com azimute de
258º  56'  51,24''  e  distância  de  3,9387  m.,  até  o  vértice  240,  de  coordenadas  N
7767206,3229 m., E 607159,8140 m., deste, segue com azimute de 261º 10' 50,50'' e
distância de 3,9389 m., até o vértice 241, de coordenadas N 7767205,7190 m., E
607155,9217 m., deste, segue com azimute de 263º 12' 49,00'' e distância de 0,1362
m., até o vértice 242, de coordenadas N 7767205,7029 m., E 607155,7865 m., deste,
segue com azimute de 243º 36' 51,96'' e distância de 51,2070 m., até o vértice 243,
de coordenadas N 7767182,9460 m., E 607109,9140 m., deste, segue com azimute
de 232º 45' 25,51'' e distância de 24,9592 m., até o vértice 244, de coordenadas N
7767167,8408 m., E 607090,0446 m., deste, segue com azimute de 243º 26' 5,89'' e
distância de 18,3842 m., até o vértice 245, de coordenadas N 7767159,6191 m., E
607073,6012 m., deste, segue com azimute de 249º 40' 36,66'' e distância de 39,4535
m., até o vértice 246, de coordenadas N 7767145,9163 m., E 607036,6038 m., deste,
segue com azimute de 248º 11' 54,91'' e distância de 7,4102 m., até o vértice 247, de
coordenadas N 7767143,1643 m., E 607029,7236 m., deste, segue com azimute de
248º  11'  54,95''  e  distância  de  36,8647 m.,  até  o vértice 248,  de  coordenadas  N
7767129,4730 m., E 606995,4955 m., deste, segue com azimute de 246º 22' 14,26'' e
distância de 17,9892 m., até o vértice 249, de coordenadas N 7767122,2626 m., E
606979,0146 m., deste, segue com azimute de 180º 6' 8,21'' e distância de 3,7291 m.,
até o vértice 250, de coordenadas N 7767118,5335 m., E 606979,0079 m., deste,
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segue com azimute de 181º 33' 4,57'' e distância de 3,9620 m., até o vértice 251, de
coordenadas N 7767114,5730 m., E 606978,9006 m., deste, segue com azimute de
182º  57'  36,67''  e  distância  de  3,9643  m.,  até  o  vértice  252,  de  coordenadas  N
7767110,6139 m., E 606978,6959 m., deste, segue com azimute de 184º 19' 48,99'' e
distância de 3,9657 m., até o vértice 253, de coordenadas N 7767106,6595 m., E
606978,3965 m., deste, segue com azimute de 185º 35' 48,37'' e distância de 3,9669
m., até o vértice 254, de coordenadas N 7767102,7115 m., E 606978,0096 m., deste,
segue com azimute de 186º 37' 43,66'' e distância de 3,9690 m., até o vértice 255, de
coordenadas N 7767098,7690 m., E 606977,5514 m., deste, segue com azimute de
187º  24'  40,01''  e  distância  de  3,9714  m.,  até  o  vértice  256,  de  coordenadas  N
7767094,8307 m., E 606977,0392 m., deste, segue com azimute de 187º 56' 39,45'' e
distância de 3,9733 m., até o vértice 257, de coordenadas N 7767090,8956 m., E
606976,4900 m., deste, segue com azimute de 188º 13' 45,39'' e distância de 3,9742
m., até o vértice 258, de coordenadas N 7767086,9624 m., E 606975,9212 m., deste,
segue com azimute de 188º 19' 14,77'' e distância de 3,9742 m., até o vértice 259, de
coordenadas N 7767083,0300 m., E 606975,3461 m., deste, segue com azimute de
188º  20'  8,61''  e  distância  de  3,9742  m.,  até  o  vértice  260,  de  coordenadas  N
7767079,0978 m., E 606974,7699 m., deste, segue com azimute de 188º 17' 21,96'' e
distância de 3,9742 m., até o vértice 261, de coordenadas N 7767075,1651 m., E
606974,1969 m., deste, segue com azimute de 188º 10' 54,89'' e distância de 3,9741
m., até o vértice 262, de coordenadas N 7767071,2314 m., E 606973,6313 m., deste,
segue com azimute de 188º 0' 47,47'' e distância de 3,9742 m., até o vértice 263, de
coordenadas N 7767067,2961 m., E 606973,0773 m., deste, segue com azimute de
187º  49'  0,52''  e  distância  de  3,9742  m.,  até  o  vértice  264,  de  coordenadas  N
7767063,3588 m., E 606972,5368 m., deste, segue com azimute de 187º 40' 17,83'' e
distância de 3,9743 m., até o vértice 265, de coordenadas N 7767059,4200 m., E
606972,0063 m., deste, segue com azimute de 187º 35' 20,43'' e distância de 3,9744
m., até o vértice 266, de coordenadas N 7767055,4805 m., E 606971,4814 m., deste,
segue com azimute de 187º 34' 8,36'' e distância de 3,9744 m., até o vértice 267, de
coordenadas N 7767051,5407 m., E 606970,9579 m., deste, segue com azimute de
187º  36'  41,85''  e  distância  de  3,9744  m.,  até  o  vértice  268,  de  coordenadas  N
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7767047,6013 m., E 606970,4314 m., deste, segue com azimute de 187º 42' 48,38'' e
distância de 3,9744 m., até o vértice 269, de coordenadas N 7767043,6628 m., E
606969,8980 m., deste, segue com azimute de 187º 51' 56,24'' e distância de 3,9743
m., até o vértice 270, de coordenadas N 7767039,7260 m., E 606969,3541 m., deste,
segue com azimute de 188º 4' 0,08'' e distância de 3,9741 m., até o vértice 271, de
coordenadas N 7767035,7912 m., E 606968,7965 m., deste, segue com azimute de
188º  19'  0,62''  e  distância  de  3,9739  m.,  até  o  vértice  272,  de  coordenadas  N
7767031,8591 m., E 606968,2216 m., deste, segue com azimute de 188º 36' 57,39'' e
distância de 3,9737 m., até o vértice 273, de coordenadas N 7767027,9302 m., E
606967,6263 m., deste, segue com azimute de 188º 53' 33,92'' e distância de 3,9735
m., até o vértice 274, de coordenadas N 7767024,0045 m., E 606967,0121 m., deste,
segue com azimute de 188º 56' 43,34'' e distância de 3,9727 m., até o vértice 275, de
coordenadas N 7767020,0801 m., E 606966,3944 m., deste, segue com azimute de
188º  44'  17,40''  e  distância  de  3,9713  m.,  até  o  vértice  276,  de  coordenadas  N
7767016,1549 m., E 606965,7910 m., deste, segue com azimute de 188º 16' 13,92'' e
distância de 3,9693 m., até o vértice 277, de coordenadas N 7767012,2269 m., E
606965,2201 m., deste, segue com azimute de 187º 32' 31,81'' e distância de 3,9673
m., até o vértice 278, de coordenadas N 7767008,2939 m., E 606964,6993 m., deste,
segue com azimute de 186º 35' 41,39'' e distância de 3,9658 m., até o vértice 279, de
coordenadas N 7767004,3543 m., E 606964,2439 m., deste, segue com azimute de
185º  33'  35,41''  e  distância  de  3,9644  m.,  até  o  vértice  280,  de  coordenadas  N
7767000,4086 m., E 606963,8598 m., deste, segue com azimute de 184º 27' 45,29'' e
distância de 3,9632 m., até o vértice 281, de coordenadas N 7766996,4574 m., E
606963,5514 m., deste, segue com azimute de 183º 18' 9,88'' e distância de 3,9626
m., até o vértice 282, de coordenadas N 7766992,5015 m., E 606963,3231 m., deste,
segue com azimute de 182º 4' 50,26'' e distância de 3,9627 m., até o vértice 283, de
coordenadas N 7766988,5414 m., E 606963,1793 m., deste, segue com azimute de
180º  51'  1,17''  e  distância  de  3,9639  m.,  até  o  vértice  284,  de  coordenadas  N
7766984,5779 m., E 606963,1204 m., deste, segue com azimute de 179º 47' 51,76'' e
distância de 3,9662 m., até o vértice 285, de coordenadas N 7766980,6118 m., E
606963,1344 m., deste, segue com azimute de 178º 57' 44,29'' e distância de 3,9689
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m., até o vértice 286, de coordenadas N 7766976,6435 m., E 606963,2063 m., deste,
segue com azimute de 178º 20' 36,64'' e distância de 3,9712 m., até o vértice 287, de
coordenadas N 7766972,6740 m., E 606963,3211 m., deste, segue com azimute de
177º  56'  26,48''  e  distância  de  3,9728  m.,  até  o  vértice  288,  de  coordenadas  N
7766968,7038 m., E 606963,4639 m., deste, segue com azimute de 177º 43' 18,99'' e
distância de 3,9734 m., até o vértice 289, de coordenadas N 7766964,7335 m., E
606963,6218 m., deste, segue com azimute de 177º 34' 9,11'' e distância de 3,9738
m., até o vértice 290, de coordenadas N 7766960,7633 m., E 606963,7904 m., deste,
segue com azimute de 177º 27' 16,46'' e distância de 3,9742 m., até o vértice 291, de
coordenadas N 7766956,7931 m., E 606963,9668 m., deste, segue com azimute de
177º  22'  40,71''  e  distância  de  3,9744  m.,  até  o  vértice  292,  de  coordenadas  N
7766952,8228 m., E 606964,1487 m., deste, segue com azimute de 177º 20' 21,88'' e
distância de 3,9745 m., até o vértice 293, de coordenadas N 7766948,8526 m., E
606964,3332 m., deste, segue com azimute de 177º 19' 29,89'' e distância de 3,9745
m., até o vértice 294, de coordenadas N 7766944,8825 m., E 606964,5187 m., deste,
segue com azimute de 177º 16' 36,32'' e distância de 3,9743 m., até o vértice 295, de
coordenadas N 7766940,9126 m., E 606964,7075 m., deste, segue com azimute de
177º  10'  46,76''  e  distância  de  3,9740  m.,  até  o  vértice  296,  de  coordenadas  N
7766936,9434 m., E 606964,9030 m., deste, segue com azimute de 177º 2' 1,15'' e
distância de 3,9735 m., até o vértice 297, de coordenadas N 7766932,9752 m., E
606965,1086 m., deste, segue com azimute de 176º 50' 19,33'' e distância de 3,9729
m., até o vértice 298, de coordenadas N 7766929,0084 m., E 606965,3277 m., deste,
segue com azimute de 176º 34' 13,24'' e distância de 3,9721 m., até o vértice 299, de
coordenadas N 7766925,0434 m., E 606965,5654 m., deste, segue com azimute de
176º  6'  59,21''  e  distância  de  3,9704  m.,  até  o  vértice  300,  de  coordenadas  N
7766921,0822 m., E 606965,8343 m., deste, segue com azimute de 175º 26' 40,30'' e
distância de 3,9680 m., até o vértice 301, de coordenadas N 7766917,1267 m., E
606966,1494 m., deste, segue com azimute de 174º 33' 13,53'' e distância de 3,9655
m., até o vértice 302, de coordenadas N 7766913,1791 m., E 606966,5258 m., deste,
segue com azimute de 173º 26' 37,51'' e distância de 3,9634 m., até o vértice 303, de
coordenadas N 7766909,2416 m., E 606966,9783 m., deste, segue com azimute de
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172º  8'  54,85''  e  distância  de  3,9627  m.,  até  o  vértice  304,  de  coordenadas  N
7766905,3161 m., E 606967,5197 m., deste, segue com azimute de 170º 50' 25,89'' e
distância de 3,9628 m., até o vértice 305, de coordenadas N 7766901,4038 m., E
606968,1505 m., deste, segue com azimute de 169º 34' 24,66'' e distância de 3,9634
m., até o vértice 306, de coordenadas N 7766897,5058 m., E 606968,8677 m., deste,
segue com azimute de 168º 20' 50,27'' e distância de 3,9643 m., até o vértice 307, de
coordenadas N 7766893,6232 m., E 606969,6684 m., deste, segue com azimute de
167º  9'  41,61''  e  distância  de  3,9654  m.,  até  o  vértice  308,  de  coordenadas  N
7766889,7570 m., E 606970,5496 m., deste, segue com azimute de 166º 1' 50,27'' e
distância de 3,9665 m., até o vértice 309, de coordenadas N 7766885,9078 m., E
606971,5071 m., deste, segue com azimute de 165º 2' 14,11'' e distância de 3,9682
m., até o vértice 310, de coordenadas N 7766882,0742 m., E 606972,5316 m., deste,
segue com azimute de 164º 12' 35,41'' e distância de 3,9702 m., até o vértice 311, de
coordenadas N 7766878,2538 m., E 606973,6120 m., deste, segue com azimute de
163º  32'  53,40''  e  distância  de  3,9720  m.,  até  o  vértice  312,  de  coordenadas  N
7766874,4444 m., E 606974,7369 m., deste, segue com azimute de 163º 3' 6,34'' e
distância de 3,9733 m., até o vértice 313, de coordenadas N 7766870,6437 m., E
606975,8951 m., deste, segue com azimute de 162º 42' 36,19'' e distância de 3,9737
m., até o vértice 314, de coordenadas N 7766866,8495 m., E 606977,0762 m., deste,
segue com azimute de 162º 27' 41,57'' e distância de 3,9740 m., até o vértice 315, de
coordenadas N 7766863,0603 m., E 606978,2737 m., deste, segue com azimute de
162º  16'  58,49''  e  distância  de  3,9742  m.,  até  o  vértice  316,  de  coordenadas  N
7766859,2746 m., E 606979,4831 m., deste, segue com azimute de 162º 10' 27,38'' e
distância de 3,9744 m., até o vértice 317, de coordenadas N 7766855,4910 m., E
606980,6998 m., deste, segue com azimute de 162º 8' 7,83'' e distância de 3,9745 m.,
até o vértice 318, de coordenadas N 7766851,7082 m., E 606981,9190 m., deste,
segue com azimute de 162º 9' 56,02'' e distância de 3,9745 m., até o vértice 319, de
coordenadas N 7766847,9247 m., E 606983,1363 m., deste, segue com azimute de
162º  15'  31,89''  e  distância  de  3,9744  m.,  até  o  vértice  320,  de  coordenadas  N
7766844,1393 m., E 606984,3473 m., deste, segue com azimute de 162º 24' 46,10'' e
distância de 3,9743 m., até o vértice 321, de coordenadas N 7766840,3508 m., E
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606985,5482 m., deste, segue com azimute de 162º 37' 38,61'' e distância de 3,9740
m., até o vértice 322, de coordenadas N 7766836,5580 m., E 606986,7348 m., deste,
segue com azimute de 162º 54' 9,53'' e distância de 3,9738 m., até o vértice 323, de
coordenadas N 7766832,7598 m., E 606987,9031 m., deste, segue com azimute de
163º  13'  47,57''  e  distância  de  3,9737  m.,  até  o  vértice  324,  de  coordenadas  N
7766828,9551 m., E 606989,0496 m., deste, segue com azimute de 163º 32' 36,18'' e
distância de 3,9737 m., até o vértice 325, de coordenadas N 7766825,1442 m., E
606990,1753 m., deste, segue com azimute de 163º 48' 47,27'' e distância de 3,9738
m., até o vértice 326, de coordenadas N 7766821,3279 m., E 606991,2831 m., deste,
segue com azimute de 164º 2' 20,90'' e distância de 3,9739 m., até o vértice 327, de
coordenadas N 7766817,5072 m., E 606992,3758 m., deste, segue com azimute de
164º  13'  16,41''  e  distância  de  3,9740  m.,  até  o  vértice  328,  de  coordenadas  N
7766813,6829 m., E 606993,4565 m., deste, segue com azimute de 164º 21' 39,46'' e
distância de 3,9742 m., até o vértice 329, de coordenadas N 7766809,8559 m., E
606994,5278 m., deste, segue com azimute de 164º 28' 10,14'' e distância de 3,9743
m., até o vértice 330, de coordenadas N 7766806,0267 m., E 606995,5919 m., deste,
segue com azimute de 164º 33' 9,41'' e distância de 3,9744 m., até o vértice 331, de
coordenadas N 7766802,1959 m., E 606996,6505 m., deste, segue com azimute de
164º  36'  36,92''  e  distância  de  3,9745  m.,  até  o  vértice  332,  de  coordenadas  N
7766798,3639 m., E 606997,7053 m., deste, segue com azimute de 164º 38' 33,06'' e
distância de 3,9745 m., até o vértice 333, de coordenadas N 7766794,5313 m., E
606998,7579 m., deste, segue com azimute de 164º 39' 2,18'' e distância de 3,9745
m., até o vértice 334, de coordenadas N 7766790,6986 m., E 606999,8100 m., deste,
segue com azimute de 164º 38' 43,19'' e distância de 3,9745 m., até o vértice 335, de
coordenadas N 7766786,8659 m., E 607000,8624 m., deste, segue com azimute de
164º  37'  58,71''  e  distância  de  3,9745  m.,  até  o  vértice  336,  de  coordenadas  N
7766783,0335 m., E 607001,9156 m., deste, segue com azimute de 164º 36' 48,18'' e
distância de 3,9745 m., até o vértice 337, de coordenadas N 7766779,2015 m., E
607002,9702 m., deste, segue com azimute de 164º 35' 11,70'' e distância de 3,9745
m., até o vértice 338, de coordenadas N 7766775,3700 m., E 607004,0265 m., deste,
segue com azimute de 164º 33' 0,07'' e distância de 3,9744 m., até o vértice 339, de
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coordenadas N 7766771,5392 m., E 607005,0853 m., deste, segue com azimute de
164º  28'  33,93''  e  distância  de  3,9744  m.,  até  o  vértice  340,  de  coordenadas  N
7766767,7098 m., E 607006,1490 m., deste, segue com azimute de 164º 20' 54,33'' e
distância de 3,9743 m., até o vértice 341, de coordenadas N 7766763,8829 m., E
607007,2212 m., deste, segue com azimute de 164º 10' 0,82'' e distância de 3,9742
m., até o vértice 342, de coordenadas N 7766760,0595 m., E 607008,3055 m., deste,
segue com azimute de 163º 55' 53,58'' e distância de 3,9741 m., até o vértice 343, de
coordenadas N 7766756,2407 m., E 607009,4055 m., deste, segue com azimute de
163º  38'  48,56''  e  distância  de  3,9741  m.,  até  o  vértice  344,  de  coordenadas  N
7766752,4274 m., E 607010,5244 m., deste, segue com azimute de 163º 21' 58,51'' e
distância de 3,9741 m., até o vértice 345, de coordenadas N 7766748,6196 m., E
607011,6620 m., deste, segue com azimute de 163º 7' 27,85'' e distância de 3,9742
m., até o vértice 346, de coordenadas N 7766744,8165 m., E 607012,8157 m., deste,
segue com azimute de 162º 55' 18,01'' e distância de 3,9743 m., até o vértice 347, de
coordenadas N 7766741,0174 m., E 607013,9829 m., deste, segue com azimute de
162º  45'  29,51''  e  distância  de  3,9744  m.,  até  o  vértice  348,  de  coordenadas  N
7766737,2216 m., E 607015,1609 m., deste, segue com azimute de 162º 38' 2,08'' e
distância de 3,9745 m., até o vértice 349, de coordenadas N 7766733,4283 m., E
607016,3472 m., deste, segue com azimute de 162º 32' 59,87'' e distância de 3,9745
m., até o vértice 350, de coordenadas N 7766729,6368 m., E 607017,5390 m., deste,
segue com azimute de 162º 30' 25,32'' e distância de 3,9745 m., até o vértice 351, de
coordenadas N 7766725,8461 m., E 607018,7337 m., deste, segue com azimute de
162º  30'  17,95''  e  distância  de  3,9744  m.,  até  o  vértice  352,  de  coordenadas  N
7766722,0555 m., E 607019,9285 m., deste, segue com azimute de 162º 32' 38,87'' e
distância de 3,9744 m., até o vértice 353, de coordenadas N 7766718,2641 m., E
607021,1207 m., deste, segue com azimute de 162º 37' 29,52'' e distância de 3,9744
m., até o vértice 354, de coordenadas N 7766714,4711 m., E 607022,3076 m., deste,
segue com azimute de 162º 45' 24,22'' e distância de 3,9743 m., até o vértice 355, de
coordenadas N 7766710,6754 m., E 607023,4857 m., deste, segue com azimute de
162º  56'  49,49''  e  distância  de  3,9741  m.,  até  o  vértice  356,  de  coordenadas  N
7766706,8761 m., E 607024,6511 m., deste, segue com azimute de 163º 11' 45,72'' e
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distância de 3,9738 m., até o vértice 357, de coordenadas N 7766703,0720 m., E
607025,7999 m., deste, segue com azimute de 163º 30' 13,31'' e distância de 3,9735
m., até o vértice 358, de coordenadas N 7766699,2620 m., E 607026,9282 m., deste,
segue com azimute de 163º 52' 5,61'' e distância de 3,9733 m., até o vértice 359, de
coordenadas N 7766695,4451 m., E 607028,0322 m., deste, segue com azimute de
164º  15'  30,71''  e  distância  de  3,9732  m.,  até  o  vértice  360,  de  coordenadas  N
7766691,6209 m., E 607029,1101 m., deste, segue com azimute de 164º 38' 56,46'' e
distância de 3,9732 m., até o vértice 361, de coordenadas N 7766687,7894 m., E
607030,1620 m., deste, segue com azimute de 165º 2' 19,65'' e distância de 3,9732
m., até o vértice 362, de coordenadas N 7766683,9509 m., E 607031,1877 m., deste,
segue com azimute de 165º 25' 40,38'' e distância de 3,9733 m., até o vértice 363, de
coordenadas N 7766680,1055 m., E 607032,1874 m., deste, segue com azimute de
165º  48'  53,04''  e  distância  de  3,9734  m.,  até  o  vértice  364,  de  coordenadas  N
7766676,2533 m., E 607033,1611 m., deste, segue com azimute de 166º 10' 12,53'' e
distância de 3,9736 m., até o vértice 365, de coordenadas N 7766672,3949 m., E
607034,1109 m., deste, segue com azimute de 166º 28' 4,17'' e distância de 3,9738
m., até o vértice 366, de coordenadas N 7766668,5314 m., E 607035,0407 m., deste,
segue com azimute de 166º 42' 23,58'' e distância de 3,9741 m., até o vértice 367, de
coordenadas N 7766664,6638 m., E 607035,9545 m., deste, segue com azimute de
166º  53'  11,58''  e  distância  de  3,9743  m.,  até  o  vértice  368,  de  coordenadas  N
7766660,7932 m., E 607036,8562 m., deste, segue com azimute de 167º 0' 31,10'' e
distância de 3,9744 m., até o vértice 369, de coordenadas N 7766656,9205 m., E
607037,7497 m., deste, segue com azimute de 167º 5' 32,60'' e distância de 3,9744
m., até o vértice 370, de coordenadas N 7766653,0465 m., E 607038,6375 m., deste,
segue com azimute de 167º 9' 25,10'' e distância de 3,9745 m., até o vértice 371, de
coordenadas N 7766649,1715 m., E 607039,5209 m., deste, segue com azimute de
167º  12'  11,67''  e  distância  de  3,9745  m.,  até  o  vértice  372,  de  coordenadas  N
7766645,2957 m., E 607040,4013 m., deste, segue com azimute de 167º 13' 52,54'' e
distância de 3,9745 m., até o vértice 373, de coordenadas N 7766641,4194 m., E
607041,2797 m., deste, segue com azimute de 167º 14' 28,28'' e distância de 3,9745
m., até o vértice 374, de coordenadas N 7766637,5431 m., E 607042,1575 m., deste,



1047
____________________________________________________________________________

segue com azimute de 167º 14' 36,77'' e distância de 3,9745 m., até o vértice 375, de
coordenadas N 7766633,6667 m., E 607043,0351 m., deste, segue com azimute de
167º  14'  56,86''  e  distância  de  3,9745  m.,  até  o  vértice  376,  de  coordenadas  N
7766629,7902 m., E 607043,9123 m., deste, segue com azimute de 167º 15' 29,95'' e
distância de 3,9745 m., até o vértice 377, de coordenadas N 7766625,9136 m., E
607044,7889 m., deste, segue com azimute de 167º 16' 17,08'' e distância de 3,9744
m., até o vértice 378, de coordenadas N 7766622,0368 m., E 607045,6646 m., deste,
segue com azimute de 167º 17' 29,88'' e distância de 3,9743 m., até o vértice 379, de
coordenadas N 7766618,1599 m., E 607046,5389 m., deste, segue com azimute de
167º  25'  33,41''  e  distância  de  3,9738  m.,  até  o  vértice  380,  de  coordenadas  N
7766614,2813 m., E 607047,4040 m., deste, segue com azimute de 167º 47' 54,55'' e
distância de 3,9725 m., até o vértice 381, de coordenadas N 7766610,3986 m., E
607048,2436 m., deste, segue com azimute de 168º 25' 0,42'' e distância de 3,9707
m., até o vértice 382, de coordenadas N 7766606,5088 m., E 607049,0408 m., deste,
segue com azimute de 169º 16' 52,87'' e distância de 3,9689 m., até o vértice 383, de
coordenadas N 7766602,6091 m., E 607049,7790 m., deste, segue com azimute de
170º  23'  16,54''  e  distância  de  3,9679  m.,  até  o  vértice  384,  de  coordenadas  N
7766598,6969 m., E 607050,4416 m., deste, segue com azimute de 171º 34' 34,20'' e
distância de 3,9683 m., até o vértice 385, de coordenadas N 7766594,7714 m., E
607051,0229 m., deste, segue com azimute de 172º 38' 36,06'' e distância de 3,9694
m., até o vértice 386, de coordenadas N 7766590,8346 m., E 607051,5312 m., deste,
segue com azimute de 173º 34' 35,39'' e distância de 3,9708 m., até o vértice 387, de
coordenadas N 7766586,8887 m., E 607051,9754 m., deste, segue com azimute de
174º  22'  33,34''  e  distância  de  3,9721  m.,  até  o  vértice  388,  de  coordenadas  N
7766582,9358 m., E 607052,3647 m., deste, segue com azimute de 175º 2' 30,24'' e
distância de 3,9727 m., até o vértice 389, de coordenadas N 7766578,9779 m., E
607052,7080 m., deste, segue com azimute de 175º 33' 4,54'' e distância de 3,9730
m., até o vértice 390, de coordenadas N 7766575,0169 m., E 607053,0162 m., deste,
segue com azimute de 175º 52' 23,93'' e distância de 3,9733 m., até o vértice 391, de
coordenadas N 7766571,0539 m., E 607053,3021 m., deste, segue com azimute de
176º  0'  19,48''  e  distância  de  3,9734  m.,  até  o  vértice  392,  de  coordenadas  N
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7766567,0901 m., E 607053,5789 m., deste, segue com azimute de 175º 56' 51,84'' e
distância de 3,9733 m., até o vértice 393, de coordenadas N 7766563,1267 m., E
607053,8597 m., deste, segue com azimute de 175º 42' 3,57'' e distância de 3,9730
m., até o vértice 394, de coordenadas N 7766559,1649 m., E 607054,1575 m., deste,
segue com azimute de 175º 18' 20,44'' e distância de 3,9725 m., até o vértice 395, de
coordenadas N 7766555,2057 m., E 607054,4826 m., deste, segue com azimute de
174º  49'  21,38''  e  distância  de  3,9718  m.,  até  o  vértice  396,  de  coordenadas  N
7766551,2501 m., E 607054,8411 m., deste, segue com azimute de 174º 15' 24,39'' e
distância de 3,9712 m., até o vértice 397, de coordenadas N 7766547,2989 m., E
607055,2385 m., deste, segue com azimute de 173º 36' 28,76'' e distância de 3,9706
m., até o vértice 398, de coordenadas N 7766543,3529 m.,

E 607055,6805 m., deste, segue com azimute de 172º 52' 37,39'' e distância de
3,9704 m., até o vértice 399, de coordenadas N 7766539,4131 m., E 607056,1728 m.,
deste, segue com azimute de 172º 7' 14,52'' e distância de 3,9707 m., até o vértice
400,  de  coordenadas  N 7766535,4799  m.,  E  607056,7172  m.,  deste,  segue com
azimute  de  171º  25'  52,33''  e  distância  de  3,9713  m.,  até  o  vértice  401,  de
coordenadas N 7766531,5530 m., E 607057,3089 m., deste, segue com azimute de
170º  49'  0,82''  e  distância  de  3,9720  m.,  até  o  vértice  402,  de  coordenadas  N
7766527,6320 m., E 607057,9428 m., deste, segue com azimute de 170º 16' 40,60'' e
distância de 3,9726 m., até o vértice 403, de coordenadas N 7766523,7164 m., E
607058,6136 m., deste, segue com azimute de 169º 48' 49,44'' e distância de 3,9731
m., até o vértice 404, de coordenadas N 7766519,8059 m., E 607059,3162 m., deste,
segue com azimute de 169º 24' 9,61'' e distância de 3,9733 m., até o vértice 405, de
coordenadas N 7766515,9003 m., E 607060,0470 m., deste, segue com azimute de
169º  0'  22,30''  e  distância  de  3,9735  m.,  até  o  vértice  406,  de  coordenadas  N
7766511,9997 m., E 607060,8047 m., deste, segue com azimute de 168º 37' 12,39'' e
distância de 3,9737 m., até o vértice 407, de coordenadas N 7766508,1042 m., E
607061,5888 m., deste, segue com azimute de 168º 14' 40,68'' e distância de 3,9737
m., até o vértice 408, de coordenadas N 7766504,2139 m., E 607062,3984 m., deste,
segue com azimute de 167º 52' 45,34'' e distância de 3,9736 m., até o vértice 409, de
coordenadas N 7766500,3289 m., E 607063,2327 m., deste, segue com azimute de
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167º  29'  28,40''  e  distância  de  3,9733  m.,  até  o  vértice  410,  de  coordenadas  N
7766496,4499 m., E 607064,0933 m., deste, segue com azimute de 167º 0' 59,50'' e
distância de 3,9727 m., até o vértice 411, de coordenadas N 7766492,5787 m., E
607064,9858 m., deste, segue com azimute de 166º 26' 52,27'' e distância de 3,9718
m., até o vértice 412, de coordenadas N 7766488,7175 m., E 607065,9165 m., deste,
segue com azimute de 165º 47' 5,25'' e distância de 3,9709 m., até o vértice 413, de
coordenadas N 7766484,8682 m., E 607066,8917 m., deste, segue com azimute de
165º  1'  39,74''  e  distância  de  3,9703  m.,  até  o  vértice  414,  de  coordenadas  N
7766481,0326 m., E 607067,9174 m., deste, segue com azimute de 164º 12' 55,80'' e
distância de 3,9701 m., até o vértice 415, de coordenadas N 7766477,2123 m., E
607068,9973 m., deste, segue com azimute de 163º 25' 51,64'' e distância de 3,9701
m., até o vértice 416, de coordenadas N 7766473,4070 m., E 607070,1295 m., deste,
segue com azimute de 162º 41' 5,21'' e distância de 3,9704 m., até o vértice 417, de
coordenadas N 7766469,6165 m., E 607071,3112 m., deste, segue com azimute de
161º  58'  36,62''  e  distância  de  3,9709  m.,  até  o  vértice  418,  de  coordenadas  N
7766465,8405 m., E 607072,5398 m., deste, segue com azimute de 161º 18' 25,94'' e
distância de 3,9713 m., até o vértice 419, de coordenadas N 7766462,0786 m., E
607073,8126 m., deste, segue com azimute de 160º 41' 52,36'' e distância de 1,2316
m., até o vértice 420, de coordenadas N 7766460,9162 m., E 607074,2197 m., deste,
segue com azimute de 198º 23' 13,02'' e distância de 24,4388 m., até o vértice 421,
de coordenadas N 7766437,7251 m., E 607066,5109 m., deste, segue com azimute
de 194º 2' 10,46'' e distância de 13,3641 m., até o vértice 422, de coordenadas N
7766424,7599 m., E 607063,2696 m., deste, segue com azimute de 203º 57' 45,00'' e
distância de 12,7692 m., até o vértice 423, de coordenadas N 7766413,0914 m., E
607058,0836 m., deste, segue com azimute de 205º 1' 0,75'' e distância de 10,7305
m., até o vértice 424, de coordenadas N 7766403,3675 m., E 607053,5458 m., deste,
segue com azimute de 221º 18' 1,69'' e distância de 21,5250 m., até o vértice 425, de
coordenadas N 7766387,1967 m., E 607039,3391 m., deste, segue com azimute de
208º  36'  37,66''  e  distância de 34,1816 m.,  até o vértice  426,  de  coordenadas N
7766357,1888 m., E 607022,9712 m., deste, segue com azimute de 191º 18' 35,76'' e
distância de 41,7302 m., até o vértice 427, de coordenadas N 7766316,2689 m., E
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607014,7872 m., deste, segue com azimute de 165º 4' 6,90'' e distância de 42,3498
m., até o vértice 428, de coordenadas N 7766275,3491 m., E 607025,6991 m., deste,
segue com azimute de 160º 58' 27,81'' e distância de 83,6830 m., até o vértice 429,
de coordenadas N 7766196,2374 m., E 607052,9790 m., deste, segue com azimute
de 158º 11' 54,92'' e distância de 58,7627 m., até o vértice 430, de coordenadas N
7766141,6776 m., E 607074,8030 m., deste, segue com azimute de 169º 22' 49,25'' e
distância de 44,4085 m., até o vértice 431, de coordenadas N 7766098,0298 m., E
607082,9869 m., deste, segue com azimute de 183º 0' 46,03'' e distância de 41,0359
m., até o vértice 432, de coordenadas N 7766057,0506 m., E 607080,8301 m., deste,
segue com azimute de 261º 22' 25,73'' e distância de 62,8641 m., até o vértice 433,
de coordenadas N 7766047,6218 m., E 607018,6772 m., deste, segue com azimute
de 262º 58' 25,94'' e distância de 180,6459 m., até o vértice 434, de coordenadas N
7766025,5248 m., E 606839,3878 m., deste, segue com azimute de 145º 6' 31,25'' e
distância de 57,0052 m., até o vértice 435, de coordenadas N 7765978,7670 m., E
606871,9960  m.,  deste,  segue  com  azimute  de  193º  34'  49,72''  e  distância  de
296,7920 m., até o vértice 436, de coordenadas N 7765690,2730 m., E 606802,3060
m., deste, segue com azimute de 184º 58' 15,81'' e distância de 147,0702 m., até o
vértice 437, de coordenadas N 7765543,7560 m., E 606789,5620 m., deste, segue
com azimute de 193º 15'  48,61''  e distância de 73,4704 m., até o vértice 438, de
coordenadas N 7765472,2454 m., E 606772,7057 m., deste, segue com azimute de
199º  51'  18,78''  e  distância de 26,6629 m.,  até o vértice  439,  de  coordenadas N
7765447,1674 m., E 606763,6498 m., deste, segue com azimute de 181º 30' 26,76'' e
distância de 15,0223 m., até o vértice 440, de coordenadas N 7765432,1503 m., E
606763,2546  m.,  deste,  segue  com  azimute  de  193º  15'  48,61''  e  distância  de
158,5609 m., até o vértice 441, de coordenadas N 7765277,8190 m., E 606726,8760
m., deste, segue com azimute de 181º 33' 1,16'' e distância de 159,5274 m., até o
vértice 442, de coordenadas N 7765118,3500 m., E 606722,5600 m., deste, segue
com azimute de 179º 30' 50,14'' e distância de 273,2717 m., até o vértice 443, de
coordenadas N 7764845,0881 m., E 606724,8783 m., deste, segue com azimute de
179º  30'  50,14''  e  distância de 93,2065 m.,  até o vértice  444,  de  coordenadas N
7764751,8850 m., E 606725,6690 m., deste, segue com azimute de 173º 27' 59,11'' e
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distância de 294,3608 m., até o vértice 445, de coordenadas N 7764459,4360 m., E
606759,1630  m.,  deste,  segue  com  azimute  de  171º  23'  21,95''  e  distância  de
242,2960 m., até o vértice 446, de coordenadas N 7764219,8710 m., E 606795,4390
m., deste, segue com azimute de 171º 10' 30,71'' e distância de 339,6113 m., até o
vértice 447, de coordenadas N 7763884,2800 m., E 606847,5400 m., deste, segue
com azimute de 160º 43' 10,40'' e distância de 182,3253 m., até o vértice 448, de
coordenadas N 7763712,1807 m., E 606907,7424 m., deste, segue com azimute de
160º  43'  10,38''  e  distância de 30,7407 m.,  até o vértice  449,  de  coordenadas N
7763683,1641 m., E 606917,8928 m., deste, segue com azimute de 160º 43' 10,40'' e
distância de 96,7505 m., até o vértice 450, de coordenadas N 7763591,8400 m., E
606949,8390 m., deste, segue com azimute de 160º 43' 50,05'' e distância de 34,9034
m., até o vértice 451, de coordenadas N 7763558,8920 m., E 606961,3575 m., deste,
segue com azimute de 160º 43' 50,07'' e distância de 104,3648 m., até o vértice 452,
de coordenadas N 7763460,3740 m., E 606995,7990 m., deste, segue com azimute
de 145º 25' 54,86'' e distância de 38,8048 m., até o vértice 453, de coordenadas N
7763428,4201 m., E 607017,8162 m., deste, segue com azimute de 145º 25' 54,87'' e
distância de 219,3450 m., até o vértice 454, de coordenadas N 7763247,7999 m., E
607142,2694 m., deste, segue com azimute de 145º 25' 54,88'' e distância de 67,5108
m., até o vértice 455, de coordenadas N 7763192,2080 m., E 607180,5740 m., deste,
segue com azimute de 132º 51' 47,53'' e distância de 152,6276 m., até o vértice 456,
de coordenadas N 7763088,3830 m., E 607292,4470 m., deste, segue com azimute
de 150º 36' 23,12'' e distância de 110,2920 m., até o vértice 457, de coordenadas N
7762992,2890 m., E 607346,5790 m., deste, segue com azimute de 167º 40' 50,97'' e
distância de 170,3105 m., até o vértice 458, de coordenadas N 7762825,9000 m., E
607382,9160  m.,  deste,  segue  com  azimute  de  200º  59'  38,95''  e  distância  de
137,2865 m., até o vértice 459, de coordenadas N 7762697,7270 m., E 607333,7300
m., deste, segue com azimute de 171º 18' 17,52'' e distância de 489,4929 m., até o
vértice 460, de coordenadas N 7762213,8600 m., E 607407,7300 m., deste, segue
com azimute de 154º 28' 28,36'' e distância de 312,1287 m., até o vértice 461, de
coordenadas N 7761932,1970 m., E 607542,2300 m., deste, segue com azimute de
174º  52'  9,84''  e  distância  de  223,6481 m.,  até o vértice  462,  de  coordenadas N
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7761709,4450 m., E 607562,2300 m., deste, segue com azimute de 211º 57' 44,15'' e
distância de 76,7624 m., até o vértice 463, de coordenadas N 7761644,3200 m., E
607521,5950 m., deste, segue com azimute de 185º 36' 26,91'' e distância de 95,0951
m., até o vértice 464, de coordenadas N 7761549,6800 m., E 607512,3030 m., deste,
segue com azimute de 161º 39' 31,97'' e distância de 265,1254 m., até o vértice 465,
de coordenadas N 7761298,0230 m., E 607595,7310 m., deste, segue com azimute
de 203º 55' 10,74'' e distância de 46,4416 m., até o vértice 466, de coordenadas N
7761255,5700 m., E 607576,9010 m., deste, segue com azimute de 158º 13' 42,36'' e
distância de 90,5564 m., até o vértice 467, de coordenadas N 7761171,4730 m., E
607610,4890  m.,  deste,  segue  com  azimute  de  176º  18'  41,59''  e  distância  de
150,5338 m., até o vértice 468, de coordenadas N 7761021,2510 m., E 607620,1730
m., deste, segue com azimute de 202º 5' 14,47''  e distância de 46,9949 m., até o
vértice 469, de coordenadas N 7760977,7050 m., E 607602,5020 m., deste, segue
com azimute  de 153º  36'  22,80''  e  distância de 6,8373 m.,  até  o  vértice 470,  de
coordenadas N 7760971,5804 m., E 607605,5414 m., deste, segue com azimute de
153º 36'  22,74''  e distância de 153,0011 m., até o vértice 471, de coordenadas N
7760834,5280 m., E 607673,5560 m., deste, segue com azimute de 137º 5' 4,20'' e
distância de 128,2473 m., até o vértice 472, de coordenadas N 7760740,6050 m., E
607760,8820 m., deste, segue com azimute de 173º 6' 7,51'' e distância de 109,9327
m., até o vértice 473, de coordenadas N 7760631,4680 m., E 607774,0850 m., deste,
segue com azimute de 209º 20' 2,80'' e distância de 99,1342 m., até o vértice 474, de
coordenadas N 7760545,0450 m., E 607725,5190 m., deste, segue com azimute de
174º  14'  35,82''  e  distância de 54,8828 m.,  até o vértice  475,  de  coordenadas N
7760490,4390 m., E 607731,0240 m., deste, segue com azimute de 155º 52' 28,99'' e
distância de 83,9080 m., até o vértice 476, de coordenadas N 7760413,8600 m., E
607765,3200 m., deste, segue com azimute de 160º 13' 7,85'' e distância de 82,1270
m., até o vértice 477, de coordenadas N 7760336,5791 m., E 607793,1141 m., deste,
segue com azimute de 153º 26' 5,81'' e distância de 159,7394 m., até o vértice 478,
de coordenadas N 7760193,7038 m., E 607864,5518 m., deste, segue com azimute
de 180º 0' 0,00''  e distância de 111,1252 m., até o vértice 479, de coordenadas N
7760082,5786 m., E 607864,5518 m., deste, segue com azimute de 149º 2' 10,48'' e
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distância de 92,5665 m., até o vértice 480, de coordenadas N 7760003,2034 m., E
607912,1769  m.,  deste,  segue  com  azimute  de  132º  42'  33,80''  e  distância  de
140,4290 m., até o vértice 481, de coordenadas N 7759907,9533 m., E 608015,3646
m., deste, segue com azimute de 162º 28' 27,96'' e distância de 158,1539 m., até o
vértice 482, de coordenadas N 7759757,1404 m., E 608062,9897 m., deste, segue
com azimute de 169º 30' 30,68'' e distância de 217,9567 m., até o vértice 483, de
coordenadas N 7759542,8275 m., E 608102,6772 m., deste, segue com azimute de
196º  41'  57,28''  e  distância de 82,8701 m.,  até o vértice  484,  de  coordenadas N
7759463,4524 m., E 608078,8647 m., deste, segue com azimute de 275º 11' 39,93'' e
distância de 87,6727 m., até o vértice 485, de coordenadas N 7759471,3899 m., E
607991,5520 m., deste, segue com azimute de 257º 0' 19,39'' e distância de 105,8997
m., até o vértice 486, de coordenadas N 7759447,5773 m., E 607888,3643 m., deste,
segue com azimute de 266º 49' 12,61'' e distância de 143,0956 m., até o vértice 487,
de coordenadas N 7759439,6398 m., E 607745,4890 m., deste, segue com azimute
de 260º 8' 3,10'' e distância de 185,3032 m., até o vértice 488, de coordenadas N
7759407,8898 m., E 607562,9262 m., deste, segue com azimute de 250º 27' 48,04'' e
distância de 261,0948 m., até o vértice 489, de coordenadas N 7759320,5771 m., E
607316,8632 m., deste, segue com azimute de 246º 30' 5,16'' e distância de 199,0719
m., até o vértice 490, de coordenadas N 7759241,2019 m., E 607134,3003 m., deste,
segue com azimute de 291º 48' 5,09'' e distância de 85,4897 m., até o vértice 491, de
coordenadas N 7759272,9520 m., E 607054,9251 m., deste, segue com azimute de
353º 59' 27,58'' e distância de 1213,1682 m., até o vértice 492, de coordenadas N
7760479,4544 m., E 606927,9249 m., deste, segue com azimute de 353º 49' 47,37'' e
distância de 1181,5973 m., até o vértice 493, de coordenadas N 7761654,2067 m., E
606800,9246  m.,  deste,  segue  com  azimute  de  340º  55'  29,65''  e  distância  de
898,6586 m., até o vértice 494, de coordenadas N 7762503,5209 m., E 606507,2365
m., deste, segue com azimute de 342º 38' 45,51'' e distância de 665,2851 m., até o
vértice 495, de coordenadas N 7763138,5222 m., E 606308,7987 m., deste, segue
com azimute de 351º 32' 41,90'' e distância de 1187,6603 m., até o vértice 496, de
coordenadas N 7764313,2746 m., E 606134,1733 m., deste, segue com azimute de
324º 44'  3,24''  e distância de 1361,0236 m., até o vértice 497, de coordenadas N
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7765424,5268 m., E 605348,3592 m., deste, segue com azimute de 103º 10' 21,20'' e
distância de 383,1445 m., até o vértice 498, de coordenadas N 7765337,2141 m., E
605721,4225 m., deste, segue com azimute de 64º 32' 11,96'' e distância de 369,2438
m., até o vértice 499, de coordenadas N 7765495,9644 m., E 606054,7981 m., deste,
segue com azimute de 12º 31' 43,71'' e distância de 585,4422 m., até o vértice 500,
de coordenadas N 7766067,4656 m., E 606181,7984 m., deste, segue com azimute
de 354º 7' 21,39'' e distância de 542,6034 m., até o vértice 501, de coordenadas N
7766607,2166 m., E 606126,2358 m., deste, segue com azimute de 54º 46' 56,67'' e
distância de 165,1690 m., até o vértice 502, de coordenadas N 7766702,4668 m., E
606261,1736 m., deste, segue com azimute de 11º 18' 35,76'' e distância de 323,7884
m., até o vértice 503, de coordenadas N 7767019,9675 m., E 606324,6737 m., deste,
segue com azimute de 342º 34' 55,31'' e distância de 424,2675 m., até o vértice 504,
de coordenadas N 7767424,7808 m., E 606197,6734 m., deste, segue com azimute
de 295º 53' 37,13'' e distância de 908,8022 m., até o vértice 505, de coordenadas N
7767821,6566 m., E 605380,1093 m., deste, segue com azimute de 68º 39' 28,79'' e
distância de 1286,8082 m., até o vértice 506, de coordenadas N 7768289,9700 m., E
606578,6742  m.,  deste,  segue  com  azimute  de  116º  33'  54,18''  e  distância  de
283,9812 m., até o vértice 507, de coordenadas N 7768162,9698 m., E 606832,6747
m., deste, segue com azimute de 54º 10' 53,90'' e distância de 283,9812 m., até o
vértice inicial 1, fechando o perímetro.

Todas  as  coordenadas  aqui  descritas  estão  georreferenciadas  ao  Sistema
Geodésico Brasileiro, e encontram-se representadas no Sistema UTM, referenciadas
ao fuso 23K, meridiano -45ºW, tendo como Datum o SAD-69. Todos os azimutes e
distâncias, áreas e perímetros foram calculados no plano de projeção UTM.

ANEXO III
(a que se refere o art. 14 da Lei nº , de de de )

Limites, medidas e confrontações da zona de amortecimento oeste do Monumento
Natural Estadual Mãe d'Água: Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice 1, de
coordenadas N 7759272.9520 m., E 607054.9251 m., deste, segue com azimute de
111º  48'  5.08''  e  distância  de  73.5019  m.,  até  o  vértice  2,  de  coordenadas  N
7759245.6541 m., E 607123.1699 m., deste, segue com azimute de 253º 32' 13.55'' e
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distância de 144.5496 m., até o vértice 3, de coordenadas N 7759204.6895 m., E
606984.5463  m.,  deste,  segue  com  azimute  de  255º  41'  59.00''  e  distância  de
417.7577 m., até o vértice 4, de coordenadas N 7759101.5018 m., E 606579.7330 m.,
deste, segue com azimute de 353º 11'  27.42''  e distância de 1071.1824 m., até o
vértice 5, de coordenadas N 7760165.1289 m., E 606452.7328 m., deste, segue com
azimute  de  353º  37'  14.71''  e  distância  de  1285.9021  m.,  até  o  vértice  6,  de
coordenadas N 7761443.0690 m., E 606309.8575 m., deste, segue com azimute de
343º  21'  40.30''  e  distância  de  720.7422  m.,  até  o  vértice  7,  de  coordenadas  N
7762133.6329 m., E 606103.4821 m., deste, segue com azimute de 342º 38' 45.51'' e
distância de 798.3421 m., até o vértice 8, de coordenadas N 7762895.6344 m., E
605865.3566  m.,  deste,  segue  com  azimute  de  349º  57'  47.15''  e  distância  de
910.8797 m., até o vértice 9, de coordenadas N 7763792.5737 m., E 605706.6063 m.,
deste, segue com azimute de 347º 44' 6.81'' e distância de 373.6539 m., até o vértice
10,  de  coordenadas  N  7764157.6994  m.,  E  605627.2311  m.,  deste,  segue  com
azimute  de  321º  20'  24.69''  e  distância  de  304.9494  m.,  até  o  vértice  11,  de
coordenadas N 7764395.8249 m., E 605436.7308 m., deste, segue com azimute de
325º  16'  31.29''  e  distância de 975.4106 m.,  até o vértice  12,  de  coordenadas N
7765197.5140 m., E 604881.1046 m., deste, segue com azimute de 330º 38' 32.08'' e
distância de 145.7134 m., até o vértice 13, de coordenadas N 7765324.5143 m., E
604809.6670 m., deste, segue com azimute de 351º 1' 38.54'' e distância de 152.6812
m., até o vértice 14, de coordenadas N 7765475.3271 m., E 604785.8545 m., deste,
segue com azimute de 95º 9' 37.55'' e distância de 564.7940 m., até o vértice 15, de
coordenadas N 7765424.5268 m., E 605348.3592 m., deste, segue com azimute de
144º  44'  3.24''  e  distância  de  1361.0236 m.,  até o vértice  16,  de  coordenadas N
7764313.2746 m., E 606134.1733 m., deste, segue com azimute de 171º 32' 41.90'' e
distância de 1187.6603 m., até o vértice 17, de coordenadas N 7763138.5222 m., E
606308.7987  m.,  deste,  segue  com  azimute  de  162º  38'  45.51''  e  distância  de
665.2851 m., até o vértice 18, de coordenadas N 7762503.5209 m., E 606507.2365
m., deste, segue com azimute de 160º 55' 29.65'' e distância de 179.3485 m., até o
vértice 19, de coordenadas N 7762334.0203 m., E 606565.8489 m., deste, segue
com azimute de 160º 55'  29.65''  e distância de 719.3101 m., até o vértice 20, de
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coordenadas N 7761654.2067 m., E 606800.9246 m., deste, segue com azimute de
173º  49'  47.37''  e  distância de 723.3290 m.,  até o vértice  21,  de  coordenadas N
7760935.0680 m., E 606878.6694 m., deste, segue com azimute de 173º 49' 47.37'' e
distância de 458.2683 m., até o vértice 22, de coordenadas N 7760479.4544 m., E
606927.9249  m.,  deste,  segue  com  azimute  de  173º  59'  27.58''  e  distância  de
871.5144 m., até o vértice 23, de coordenadas N 7759612.7285 m., E 607019.1592
m., deste, segue com azimute de 173º 59' 27.58'' e distância de 341.6538 m., até o
vértice 24, de coordenadas N 7759272.9520 m., E 607054.9251 m., deste, segue
com azimute de 27º 34' 44.04''  e distância de 341.6538 m., até o vértice inicial 1,
fechando o perímetro.

Todas  as  coordenadas  aqui  descritas  estão  georreferenciadas  ao  Sistema
Geodésico Brasileiro, e encontram-se representadas no Sistema UTM, referenciadas
ao fuso 23K, meridiano -45ºW, tendo como Datum o SAD-69. Todos os azimutes e
distâncias, áreas e perímetros foram calculados no plano de projeção UTM.

ANEXO IV
(a que se refere o art. 14 da Lei nº , de de de 2014)

Limites, medidas e confrontações da zona de amortecimento leste do Monumento
Natural Estadual Mãe d'Água: Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice 1, de
coordenadas N 7761651,1534 m., E 607808,8094 m., deste, segue com azimute de
187º  8'  11,00''  e  distância  de  2,5936  m.,  até  o  vértice  2,  de  coordenadas  N
7761648,5799 m., E 607808,4871 m., deste, segue com azimute de 196º 38' 52,82'' e
distância  de  11,7518 m., até  o vértice 3,  de coordenadas N 7761637,3208 m., E
607805,1204 m., deste, segue com azimute de 200º 59' 17,96'' e distância de 17,9862
m., até o vértice 4, de coordenadas N 7761620,5279 m., E 607798,6781 m., deste,
segue com azimute de 219º 14' 39,74'' e distância de 17,3540 m., até o vértice 5, de
coordenadas N 7761607,0880 m., E 607787,6994 m., deste, segue com azimute de
234º  58'  19,73''  e  distância  de  17,9930  m.,  até  o  vértice  6,  de  coordenadas  N
7761596,7604 m., E 607772,9654 m., deste, segue com azimute de 241º 34' 54,70'' e
distância de 17,8681 m.,  até o vértice 7,  de coordenadas N 7761588,2569 m., E
607757,2504 m., deste, segue com azimute de 251º 43' 14,63'' e distância de 18,0000
m., até o vértice 8, de coordenadas N 7761582,6112 m., E 607740,1587 m., deste,
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segue com azimute de 251º 43' 14,52'' e distância de 18,0000 m., até o vértice 9, de
coordenadas N 7761576,9655 m., E 607723,0670 m., deste, segue com azimute de
251º  43'  14,63''  e  distância  de  18,0000  m.,  até  o  vértice  10,  de  coordenadas  N
7761571,3199 m., E 607705,9753 m., deste, segue com azimute de 258º 25' 24,60'' e
distância de 17,9983 m., até o vértice 11, de coordenadas N 7761567,7080 m., E
607688,3432 m., deste, segue com azimute de 268º 0' 48,85'' e distância de 16,5780
m., até o vértice 12, de coordenadas N 7761567,1334 m., E 607671,7751 m., deste,
segue com azimute de 205º 5' 18,50'' e distância de 0,9521 m., até o vértice 13, de
coordenadas N 7761566,2711 m., E 607671,3714 m., deste, segue com azimute de
161º  58'  44,38''  e  distância  de  13,1650  m.,  até  o  vértice  14,  de  coordenadas  N
7761553,7519 m., E 607675,4442 m., deste, segue com azimute de 161º 58' 44,38'' e
distância de 11,2942 m., até o vértice 15, de coordenadas N 7761543,0118 m., E
607678,9382 m., deste, segue com azimute de 161º 58' 44,41'' e distância de 19,2963
m., até o vértice 16, de coordenadas N 7761524,6621 m., E 607684,9078 m., deste,
segue com azimute de 161º 58' 44,38'' e distância de 21,1041 m., até o vértice 17, de
coordenadas N 7761504,5933 m., E 607691,4367 m., deste, segue com azimute de
161º  58'  44,38''  e  distância  de  26,1181  m.,  até  o  vértice  18,  de  coordenadas  N
7761479,7565 m., E 607699,5168 m., deste, segue com azimute de 161º 58' 44,38'' e
distância de 34,5716 m., até o vértice 19, de coordenadas N 7761446,8808 m., E
607710,2120 m., deste, segue com azimute de 161º 58' 44,40'' e distância de 19,8963
m., até o vértice 20, de coordenadas N 7761427,9606 m., E 607716,3673 m., deste,
segue com azimute de 161º 58' 44,34'' e distância de 10,0937 m., até o vértice 21, de
coordenadas N 7761418,3620 m., E 607719,4899 m., deste, segue com azimute de
161º  58'  44,38''  e  distância  de  13,3421  m.,  até  o  vértice  22,  de  coordenadas  N
7761405,6744 m., E 607723,6175 m., deste, segue com azimute de 161º 58' 44,41'' e
distância de 12,0780 m., até o vértice 23, de coordenadas N 7761394,1890 m., E
607727,3540 m., deste, segue com azimute de 161º 58' 44,34'' e distância de 11,8800
m., até o vértice 24, de coordenadas N 7761382,8918 m., E 607731,0293 m., deste,
segue com azimute de 247º 25' 14,07'' e distância de 0,0915 m., até o vértice 25, de
coordenadas N 7761382,8566 m., E 607730,9448 m., deste, segue com azimute de
130º  46'  7,33''  e  distância  de  0,1761  m.,  até  o  vértice  26,  de  coordenadas  N
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7761382,7416 m., E 607731,0781 m., deste, segue com azimute de 161º 58' 44,41'' e
distância de 23,2689 m., até o vértice 27, de coordenadas N 7761360,6142 m., E
607738,2767 m., deste, segue com azimute de 161º 58' 44,36'' e distância de 11,0873
m., até o vértice 28, de coordenadas N 7761350,0708 m., E 607741,7068 m., deste,
segue com azimute de 161º 58' 44,38'' e distância de 20,4564 m., até o vértice 29, de
coordenadas N 7761330,6179 m., E 607748,0353 m., deste, segue com azimute de
161º  58'  44,39''  e  distância  de  26,5910  m.,  até  o  vértice  30,  de  coordenadas  N
7761305,3314 m., E 607756,2616 m., deste, segue com azimute de 161º 58' 44,38'' e
distância de 11,9027 m., até o vértice 31, de coordenadas N 7761294,0127 m., E
607759,9439 m., deste, segue com azimute de 198º 41' 19,44'' e distância de 42,2948
m., até o vértice 32, de coordenadas N 7761253,9479 m., E 607746,3915 m., deste,
segue com azimute de 198º 41' 19,46'' e distância de 5,0929 m., até o vértice 33, de
coordenadas N 7761249,1235 m., E 607744,7596 m., deste, segue com azimute de
154º  4'  42,98''  e  distância  de  49,2060  m.,  até  o  vértice  34,  de  coordenadas  N
7761204,8679 m., E 607766,2694 m., deste, segue com azimute de 173º 17' 10,40'' e
distância de 120,4937 m., até o vértice 35, de coordenadas N 7761085,2005 m., E
607780,3563 m., deste, segue com azimute de 173º 17' 10,40'' e distância de 44,2466
m., até o vértice 36, de coordenadas N 7761041,2573 m., E 607785,5291 m., deste,
segue com azimute de 52º 30' 14,06'' e distância de 4,0385 m., até o vértice 37, de
coordenadas N 7761043,7156 m., E 607788,7332 m., deste, segue com azimute de
52º  30'  13,83''  e  distância  de  14,1806  m.,  até  o  vértice  38,  de  coordenadas  N
7761052,3474 m., E 607799,9840 m., deste, segue com azimute de 52º 30' 13,90'' e
distância de 10,7899 m., até o vértice 39, de coordenadas N 7761058,9153 m., E
607808,5446 m., deste, segue com azimute de 52º 30' 13,88'' e distância de 15,6526
m., até o vértice 40, de coordenadas N 7761068,4432 m., E 607820,9633 m., deste,
segue com azimute de 52º 30' 13,83'' e distância de 18,1122 m., até o vértice 41, de
coordenadas N 7761079,4683 m., E 607835,3335 m., deste, segue com azimute de
52º  30'  13,84''  e  distância  de  17,2217  m.,  até  o  vértice  42,  de  coordenadas  N
7761089,9513 m., E 607848,9971 m., deste, segue com azimute de 52º 30' 13,85'' e
distância de 14,8774 m., até o vértice 43, de coordenadas N 7761099,0072 m., E
607860,8007 m., deste, segue com azimute de 69º 2' 3,91'' e distância de 6,7090 m.,
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até  o  vértice 44,  de coordenadas N 7761101,4078 m.,  E  607867,0656 m.,  deste,
segue com azimute de 69º 2' 3,74'' e distância de 21,6651 m., até o vértice 45, de
coordenadas N 7761109,1597 m., E 607887,2963 m., deste, segue com azimute de
69º  2'  3,77''  e  distância  de  14,8933  m.,  até  o  vértice  46,  de  coordenadas  N
7761114,4887 m., E 607901,2037 m., deste, segue com azimute de 72º 22' 9,01'' e
distância de 12,5729 m., até o vértice 47, de coordenadas N 7761118,2968 m., E
607913,1860 m., deste, segue com azimute de 72º 22' 8,93'' e distância de 26,8256
m., até o vértice 48, de coordenadas N 7761126,4218 m., E 607938,7515 m., deste,
segue com azimute de 72º 22' 8,99'' e distância de 12,2799 m., até o vértice 49, de
coordenadas N 7761130,1412 m., E 607950,4546 m., deste, segue com azimute de
82º  37'  22,61''  e  distância  de  19,8009  m.,  até  o  vértice  50,  de  coordenadas  N
7761132,6836 m., E 607970,0916 m., deste, segue com azimute de 82º 37' 22,62'' e
distância de 31,0667 m., até o vértice 51, de coordenadas N 7761136,6725 m., E
608000,9011 m., deste, segue com azimute de 82º 37' 22,70'' e distância de 10,8045
m., até o vértice 52, de coordenadas N 7761138,0598 m., E 608011,6162 m., deste,
segue com azimute de 93º 35' 0,26'' e distância de 49,1902 m., até o vértice 53, de
coordenadas N 7761134,9853 m., E 608060,7103 m., deste, segue com azimute de
93º  35'  0,37''  e  distância  de  4,8043  m.,  até  o  vértice  54,  de  coordenadas  N
7761134,6850 m., E 608065,5052 m., deste, segue com azimute de 104º 45' 14,76'' e
distância de 57,7258 m., até o vértice 55, de coordenadas N 7761119,9839 m., E
608121,3276 m., deste, segue com azimute de 104º 45' 14,51'' e distância de 3,9668
m., até o vértice 56, de coordenadas N 7761118,9737 m., E 608125,1637 m., deste,
segue com azimute de 112º 40' 21,89'' e distância de 20,4854 m., até o vértice 57, de
coordenadas N 7761111,0773 m., E 608144,0660 m., deste, segue com azimute de
164º  3'  25,52''  e  distância  de  44,7201  m.,  até  o  vértice  58,  de  coordenadas  N
7761068,0773 m., E 608156,3497 m., deste, segue com azimute de 164º 3' 25,53'' e
distância de 410,5819 m., até o vértice 59, de coordenadas N 7760673,2880 m., E
608269,1281 m., deste, segue com azimute de 164º 5' 21,54'' e distância de 195,4559
m., até o vértice 60, de coordenadas N 7760485,3201 m., E 608322,7100 m., deste,
segue com azimute de 262º 33' 51,26'' e distância de 253,0204 m., até o vértice 61,
de coordenadas N 7760452,5756 m., E 608071,8174 m., deste, segue com azimute
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de 262º 33' 51,29'' e distância de 213,5432 m., até o vértice 62, de coordenadas N
7760424,9400 m., E 607860,0700 m., deste, segue com azimute de 263º 19' 48,59'' e
distância de 95,3956 m., até o vértice 63, de coordenadas N 7760413,8600 m., E
607765,3200 m., deste, segue com azimute de 335º 52' 28,99'' e distância de 83,9080
m., até o vértice 64, de coordenadas N 7760490,4390 m., E 607731,0240 m., deste,
segue com azimute de 354º 14' 35,82'' e distância de 54,8828 m., até o vértice 65, de
coordenadas N 7760545,0450 m., E 607725,5190 m., deste, segue com azimute de
29º  20'  2,80''  e  distância  de  99,1342  m.,  até  o  vértice  66,  de  coordenadas  N
7760631,4680 m., E 607774,0850 m., deste, segue com azimute de 353º 6' 7,51'' e
distância de 109,9327 m., até o vértice 67, de coordenadas N 7760740,6050 m., E
607760,8820 m., deste, segue com azimute de 317º 5' 4,20'' e distância de 128,2473
m., até o vértice 68, de coordenadas N 7760834,5280 m., E 607673,5560 m., deste,
segue com azimute de 333º 36' 22,74'' e distância de 153,0011 m., até o vértice 69,
de coordenadas N 7760971,5804 m., E 607605,5414 m., deste, segue com azimute
de 333º 36'  22,80''  e distância de 6,8373 m., até o vértice 70, de coordenadas N
7760977,7050 m., E 607602,5020 m., deste, segue com azimute de 22º 5' 14,47'' e
distância de 46,9949 m., até o vértice 71, de coordenadas N 7761021,2510 m., E
607620,1730  m.,  deste,  segue  com  azimute  de  356º  18'  41,59''  e  distância  de
150,5338 m., até o vértice 72, de coordenadas N 7761171,4730 m., E 607610,4890
m., deste, segue com azimute de 338º 13' 42,36'' e distância de 90,5564 m., até o
vértice 73, de coordenadas N 7761255,5700 m., E 607576,9010 m., deste, segue
com  azimute  de  23º  55'  10,74''  e  distância  de  46,4416  m.,  até  o  vértice  74,  de
coordenadas N 7761298,0230 m., E 607595,7310 m., deste, segue com azimute de
341º  39'  31,97''  e  distância de 265,1254 m.,  até o vértice  75,  de  coordenadas N
7761549,6800 m., E 607512,3030 m., deste, segue com azimute de 5º 36' 26,91'' e
distância de 95,0951 m., até o vértice 76, de coordenadas N 7761644,3200 m., E
607521,5950 m., deste, segue com azimute de 31º 57' 44,15'' e distância de 76,7624
m., até o vértice 77, de coordenadas N 7761709,4450 m., E 607562,2300 m., deste,
segue com azimute de 354º 52' 9,84'' e distância de 223,6481 m., até o vértice 78, de
coordenadas N 7761932,1970 m., E 607542,2300 m., deste, segue com azimute de
334º  28'  28,36''  e  distância de 312,1287 m.,  até o vértice  79,  de  coordenadas N
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7762213,8600 m., E 607407,7300 m., deste, segue com azimute de 351º 18' 17,52'' e
distância de 489,4929 m., até o vértice 80, de coordenadas N 7762697,7270 m., E
607333,7300 m., deste, segue com azimute de 20º 59' 38,95'' e distância de 137,2865
m., até o vértice 81, de coordenadas N 7762825,9000 m., E 607382,9160 m., deste,
segue com azimute de 347º 40' 50,97'' e distância de 170,3105 m., até o vértice 82,
de coordenadas N 7762992,2890 m., E 607346,5790 m., deste, segue com azimute
de 330º 36' 23,12'' e distância de 110,2920 m., até o vértice 83, de coordenadas N
7763088,3830 m., E 607292,4470 m., deste, segue com azimute de 312º 51' 47,53'' e
distância de 152,6276 m., até o vértice 84, de coordenadas N 7763192,2080 m., E
607180,5740 m., deste, segue com azimute de 325º 25' 54,88'' e distância de 67,5108
m., até o vértice 85, de coordenadas N 7763247,7999 m., E 607142,2694 m., deste,
segue com azimute de 325º 25' 54,87'' e distância de 219,3450 m., até o vértice 86,
de coordenadas N 7763428,4201 m., E 607017,8162 m., deste, segue com azimute
de 325º 25' 54,86''  e distância de 38,8048 m., até o vértice 87, de coordenadas N
7763460,3740 m., E 606995,7990 m., deste, segue com azimute de 340º 43' 50,07'' e
distância de 104,3648 m., até o vértice 88, de coordenadas N 7763558,8920 m., E
606961,3575 m., deste, segue com azimute de 340º 43' 50,05'' e distância de 34,9034
m., até o vértice 89, de coordenadas N 7763591,8400 m., E 606949,8390 m., deste,
segue com azimute de 340º 43' 10,40'' e distância de 96,7505 m., até o vértice 90, de
coordenadas N 7763683,1641 m., E 606917,8928 m., deste, segue com azimute de
340º  43'  10,38''  e  distância  de  30,7407  m.,  até  o  vértice  91,  de  coordenadas  N
7763712,1807 m., E 606907,7424 m., deste, segue com azimute de 340º 43' 10,40'' e
distância de 182,3253 m., até o vértice 92, de coordenadas N 7763884,2800 m., E
606847,5400  m.,  deste,  segue  com  azimute  de  351º  10'  30,71''  e  distância  de
339,6113 m., até o vértice 93, de coordenadas N 7764219,8710 m., E 606795,4390
m., deste, segue com azimute de 351º 23' 21,95'' e distância de 242,2960 m., até o
vértice 94, de coordenadas N 7764459,4360 m., E 606759,1630 m., deste, segue
com azimute de 353º 27'  59,11''  e  distância de 294,3608 m., até o vértice 95,  de
coordenadas N 7764751,8850 m., E 606725,6690 m., deste, segue com azimute de
359º  30'  50,14''  e  distância  de  93,2065  m.,  até  o  vértice  96,  de  coordenadas  N
7764845,0881 m., E 606724,8783 m., deste, segue com azimute de 359º 30' 50,14'' e
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distância de 273,2717 m., até o vértice 97, de coordenadas N 7765118,3500 m., E
606722,5600 m., deste, segue com azimute de 1º 33' 1,16'' e distância de 159,5274
m., até o vértice 98, de coordenadas N 7765277,8190 m., E 606726,8760 m., deste,
segue com azimute de 13º 15' 48,61'' e distância de 158,5609 m., até o vértice 99, de
coordenadas N 7765432,1503 m., E 606763,2546 m., deste, segue com azimute de
1º  30'  26,76''  e  distância  de  15,0223  m.,  até  o  vértice  100,  de  coordenadas  N
7765447,1674 m., E 606763,6498 m., deste, segue com azimute de 19º 51' 18,78'' e
distância de 26,6629 m., até o vértice 101, de coordenadas N 7765472,2454 m., E
606772,7057 m., deste, segue com azimute de 13º 15' 48,61'' e distância de 73,4704
m., até o vértice 102, de coordenadas N 7765543,7560 m., E 606789,5620 m., deste,
segue com azimute de 4º 58' 15,81'' e distância de 147,0702 m., até o vértice 103, de
coordenadas N 7765690,2730 m., E 606802,3060 m., deste, segue com azimute de
13º  34'  49,72''  e  distância  de  296,7920 m.,  até o vértice  104,  de  coordenadas N
7765978,7670 m., E 606871,9960 m., deste, segue com azimute de 325º 6' 31,25'' e
distância de 57,0052 m., até o vértice 105, de coordenadas N 7766025,5248 m., E
606839,3878 m., deste, segue com azimute de 82º 58' 25,94'' e distância de 180,6459
m., até o vértice 106, de coordenadas N 7766047,6218 m., E 607018,6772 m., deste,
segue com azimute de 81º 22' 25,73'' e distância de 62,8641 m., até o vértice 107, de
coordenadas N 7766057,0506 m., E 607080,8301 m., deste, segue com azimute de
183º  0'  46,04''  e  distância  de  10,8676  m.,  até  o  vértice  108,  de  coordenadas  N
7766046,1980 m., E 607080,2589 m., deste, segue com azimute de 180º 0' 0,00'' e
distância de 38,1919 m., até o vértice 109, de coordenadas N 7766008,0061 m., E
607080,2589 m., deste, segue com azimute de 199º 0' 14,58'' e distância de 30,1035
m., até o vértice 110, de coordenadas N 7765979,5434 m., E 607070,4562 m., deste,
segue com azimute de 190º 3' 33,41'' e distância de 37,5868 m., até o vértice 111, de
coordenadas N 7765942,5344 m., E 607063,8910 m., deste, segue com azimute de
191º  1'  21,84''  e  distância  de  52,2545  m.,  até  o  vértice  112,  de  coordenadas  N
7765891,2439 m., E 607053,9000 m., deste, segue com azimute de 165º 38' 27,69'' e
distância de 13,3024 m., até o vértice 113, de coordenadas N 7765878,3571 m., E
607057,1990 m., deste, segue com azimute de 153º 20' 51,14'' e distância de 17,9859
m., até o vértice 114, de coordenadas N 7765862,2824 m., E 607065,2670 m., deste,
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segue com azimute de 142º 34' 41,48'' e distância de 17,9604 m., até o vértice 115,
de coordenadas N 7765848,0185 m., E 607076,1812 m., deste, segue com azimute
de 158º 14' 53,19'' e distância de 17,7643 m., até o vértice 116, de coordenadas N
7765831,5191 m., E 607082,7644 m., deste, segue com azimute de 165º 8' 28,25'' e
distância de 17,9953 m., até o vértice 117, de coordenadas N 7765814,1255 m., E
607087,3791 m., deste, segue com azimute de 171º 47' 22,69'' e distância de 17,9289
m., até o vértice 118, de coordenadas N 7765796,3804 m., E 607089,9395 m., deste,
segue com azimute de 178º 37' 39,10'' e distância de 17,9826 m., até o vértice 119,
de coordenadas N 7765778,4030 m., E 607090,3702 m., deste, segue com azimute
de 181º 22' 48,00'' e distância de 18,0000 m., até o vértice 120, de coordenadas N
7765760,4082 m., E 607089,9367 m., deste, segue com azimute de 185º 17' 56,73'' e
distância de 17,8606 m., até o vértice 121, de coordenadas N 7765742,6239 m., E
607088,2872 m., deste, segue com azimute de 199º 16' 47,47'' e distância de 17,9829
m., até o vértice 122, de coordenadas N 7765725,6496 m., E 607082,3496 m., deste,
segue com azimute de 205º 40' 47,97'' e distância de 17,9937 m., até o vértice 123,
de coordenadas N 7765709,4331 m., E 607074,5521 m., deste, segue com azimute
de 214º 4' 12,94'' e distância de 18,0000 m., até o vértice 124, de coordenadas N
7765694,5228 m., E 607064,4683 m., deste, segue com azimute de 222º 36' 28,04'' e
distância de 17,9840 m., até o vértice 125, de coordenadas N 7765681,2865 m., E
607052,2936 m., deste, segue com azimute de 233º 22' 11,57'' e distância de 17,9418
m., até o vértice 126, de coordenadas N 7765670,5816 m., E 607037,8953 m., deste,
segue com azimute de 235º 28' 28,80'' e distância de 18,0000 m., até o vértice 127,
de coordenadas N 7765660,3798 m., E 607023,0655 m., deste, segue com azimute
de 118º 54' 16,27'' e distância de 8,6585 m., até o vértice 128, de coordenadas N
7765656,1947 m., E 607030,6454 m., deste, segue com azimute de 114º 26' 4,21'' e
distância de 16,0541 m., até o vértice 129, de coordenadas N 7765649,5538 m., E
607045,2616 m., deste, segue com azimute de 113º 59' 24,76'' e distância de 17,5666
m., até o vértice 130, de coordenadas N 7765642,4116 m., E 607061,3107 m., deste,
segue com azimute de 135º 5' 0,12'' e distância de 17,7942 m., até o vértice 131, de
coordenadas N 7765629,8109 m., E 607073,8748 m., deste, segue com azimute de
147º  57'  54,58''  e  distância de 17,9546 m.,  até o vértice  132,  de  coordenadas N
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7765614,5903 m., E 607083,3985 m., deste, segue com azimute de 158º 45' 18,31'' e
distância de 17,7929 m., até o vértice 133, de coordenadas N 7765598,0066 m., E
607089,8459 m., deste, segue com azimute de 174º 40' 58,15'' e distância de 18,0000
m., até o vértice 134, de coordenadas N 7765580,0841 m., E 607091,5139 m., deste,
segue com azimute de 174º 49' 8,39'' e distância de 17,9943 m., até o vértice 135, de
coordenadas N 7765562,1632 m., E 607093,1389 m., deste, segue com azimute de
189º  52'  47,62''  e  distância de 18,0000 m.,  até o vértice  136,  de  coordenadas N
7765544,4302 m., E 607090,0504 m., deste, segue com azimute de 193º 33' 22,28'' e
distância de 17,9963 m., até o vértice 137, de coordenadas N 7765526,9353 m., E
607085,8321 m., deste, segue com azimute de 199º 57' 41,53'' e distância de 17,9746
m., até o vértice 138, de coordenadas N 7765510,0405 m., E 607079,6957 m., deste,
segue com azimute de 204º 51' 21,51'' e distância de 17,9861 m., até o vértice 139,
de coordenadas N 7765493,7205 m., E 607072,1355 m., deste, segue com azimute
de 216º 55' 14,41'' e distância de 17,7837 m., até o vértice 140, de coordenadas N
7765479,5030 m., E 607061,4526 m., deste, segue com azimute de 206º 41' 6,14'' e
distância de 17,0500 m., até o vértice 141, de coordenadas N 7765464,2691 m., E
607053,7957 m., deste, segue com azimute de 170º 13' 5,78'' e distância de 17,3471
m., até o vértice 142, de coordenadas N 7765447,1742 m., E 607056,7429 m., deste,
segue com azimute de 161º 6' 15,88'' e distância de 17,9006 m., até o vértice 143, de
coordenadas N 7765430,2382 m., E 607062,5399 m., deste, segue com azimute de
172º  38'  17,14''  e  distância  de 17,8911 m.,  até  o vértice 144,  de  coordenadas  N
7765412,4947 m., E 607064,8324 m., deste, segue com azimute de 186º 11' 6,38'' e
distância de 17,7872 m., até o vértice 145, de coordenadas N 7765394,8110 m., E
607062,9160 m., deste, segue com azimute de 203º 51' 53,98'' e distância de 17,9553
m., até o vértice 146, de coordenadas N 7765378,3909 m., E 607055,6516 m., deste,
segue com azimute de 214º 27' 51,85'' e distância de 17,9963 m., até o vértice 147,
de coordenadas N 7765363,5533 m., E 607045,4676 m., deste, segue com azimute
de 220º 59' 20,04'' e distância de 18,0000 m., até o vértice 148, de coordenadas N
7765349,9663 m., E 607033,6612 m., deste, segue com azimute de 236º 48' 19,94'' e
distância de 17,9405 m., até o vértice 149, de coordenadas N 7765340,1442 m., E
607018,6483 m., deste, segue com azimute de 240º 39' 49,77'' e distância de 17,9962
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m., até o vértice 150, de coordenadas N 7765331,3272 m., E 607002,9599 m., deste,
segue com azimute de 238º 42' 50,07'' e distância de 17,9928 m., até o vértice 151,
de coordenadas N 7765321,9833 m., E 606987,5835 m., deste, segue com azimute
de 212º 18' 31,15'' e distância de 16,9507 m., até o vértice 152, de coordenadas N
7765307,6569 m., E 606978,5237 m., deste, segue com azimute de 184º 47' 5,70'' e
distância de 17,6004 m., até o vértice 153, de coordenadas N 7765290,1179 m., E
606977,0555 m., deste, segue com azimute de 170º 14' 10,57'' e distância de 17,9733
m., até o vértice 154, de coordenadas N 7765272,4049 m., E 606980,1036 m., deste,
segue com azimute de 168º 46' 39,14'' e distância de 10,1164 m., até o vértice 155,
de coordenadas N 7765262,4820 m., E 606982,0724 m., deste, segue com azimute
de 184º 12' 10,71'' e distância de 37,5096 m., até o vértice 156, de coordenadas N
7765225,0732 m., E 606979,3233 m., deste, segue com azimute de 183º 0' 46,03'' e
distância de 51,9035 m., até o vértice 157, de coordenadas N 7765173,2414 m., E
606976,5953 m., deste, segue com azimute de 197º 6' 9,82'' e distância de 37,1047
m., até o vértice 158, de coordenadas N 7765137,7775 m., E 606965,6834 m., deste,
segue com azimute de 185º 11' 39,94'' e distância de 30,1316 m., até o vértice 159,
de coordenadas N 7765107,7697 m., E 606962,9554 m., deste, segue com azimute
de 206º 33' 54,16'' e distância de 18,2999 m., até o vértice 160, de coordenadas N
7765091,4017 m., E 606954,7714 m., deste, segue com azimute de 165º 47' 47,11'' e
distância de 30,1275 m., até o vértice 161, de coordenadas N 7765062,1952 m., E
606962,1637 m., deste, segue com azimute de 180º 10' 33,98'' e distância de 17,8073
m., até o vértice 162, de coordenadas N 7765044,3881 m., E 606962,1090 m., deste,
segue com azimute de 193º 11' 40,53'' e distância de 13,2592 m., até o vértice 163,
de coordenadas N 7765031,4789 m., E 606959,0825 m., deste, segue com azimute
de 106º 31' 19,17'' e distância de 17,9915 m., até o vértice 164, de coordenadas N
7765026,3624 m., E 606976,3311 m., deste, segue com azimute de 111º 29' 46,98'' e
distância de 17,9833 m., até o vértice 165, de coordenadas N 7765019,7725 m., E
606993,0635 m., deste, segue com azimute de 129º 31' 19,40'' e distância de 18,0000
m., até o vértice 166, de coordenadas N 7765008,3178 m., E 607006,9483 m., deste,
segue com azimute de 158º 50' 50,70'' e distância de 12,6342 m., até o vértice 167,
de coordenadas N 7764996,5348 m., E 607011,5074 m., deste, segue com azimute
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de 165º 34' 53,60''  e distância de 6,4801 m., até o vértice 168, de coordenadas N
7764990,2588 m., E 607013,1210 m., deste, segue com azimute de 200º 12' 31,20'' e
distância de 34,6623 m., até o vértice 169, de coordenadas N 7764957,7302 m., E
607001,1472 m., deste, segue com azimute de 173º 17' 24,58'' e distância de 46,6956
m., até o vértice 170, de coordenadas N 7764911,3544 m., E 607006,6032 m., deste,
segue com azimute de 197º 6' 9,81'' e distância de 37,1047 m., até o vértice 171, de
coordenadas N 7764875,8906 m., E 606995,6913 m., deste, segue com azimute de
153º  26'  5,80''  e  distância  de  24,3999  m.,  até  o  vértice  172,  de  coordenadas  N
7764854,0667 m., E 607006,6032 m., deste, segue com azimute de 172º 24' 19,29'' e
distância de 41,2820 m., até o vértice 173, de coordenadas N 7764813,1468 m., E
607012,0592 m., deste, segue com azimute de 174º 48' 20,06'' e distância de 30,1316
m., até o vértice 174, de coordenadas N 7764783,1389 m., E 607014,7872 m., deste,
segue com azimute de 201º 2' 15,02'' e distância de 37,9965 m., até o vértice 175, de
coordenadas N 7764747,6751 m., E 607001,1472 m., deste, segue com azimute de
218º  39'  35,33''  e  distância de 34,9353 m.,  até o vértice  176,  de  coordenadas N
7764720,3952 m., E 606979,3233 m., deste, segue com azimute de 204º 46' 30,50'' e
distância de 39,0589 m., até o vértice 177, de coordenadas N 7764684,9313 m., E
606962,9554 m., deste, segue com azimute de 158º 11' 54,95'' e distância de 29,3814
m., até o vértice 178, de coordenadas N 7764657,6514 m., E 606973,8673 m., deste,
segue com azimute de 132º 30' 37,59'' e distância de 44,4084 m., até o vértice 179,
de coordenadas N 7764627,6435 m., E 607006,6032 m., deste, segue com azimute
de 143º 58' 21,45'' e distância de 37,1047 m., até o vértice 180, de coordenadas N
7764597,6356 m., E 607028,4271 m., deste, segue com azimute de 138º 48' 50,65'' e
distância de 28,9989 m., até o vértice 181, de coordenadas N 7764575,8117 m., E
607047,5231 m., deste, segue com azimute de 161º 33' 54,18'' e distância de 25,8800
m., até o vértice 182, de coordenadas N 7764551,2598 m., E 607055,7070 m., deste,
segue com azimute de 180º 0' 0,00'' e distância de 30,0079 m., até o vértice 183, de
coordenadas N 7764521,2520 m., E 607055,7070 m., deste, segue com azimute de
183º  48'  50,67''  e  distância de 41,0107 m.,  até o vértice  184,  de  coordenadas N
7764480,3321 m., E 607052,9790 m., deste, segue com azimute de 189º 27' 44,38'' e
distância de 33,1874 m., até o vértice 185, de coordenadas N 7764447,5962 m., E
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607047,5231 m., deste, segue com azimute de 185º 42' 38,13'' e distância de 27,4160
m., até o vértice 186, de coordenadas N 7764420,3163 m., E 607044,7951 m., deste,
segue com azimute de 213º 31' 23,75'' e distância de 40,1477 m., até o vértice 187,
de coordenadas N 7764386,8467 m., E 607022,6225 m., deste, segue com azimute
de 168º 27' 51,02'' e distância de 13,8307 m., até o vértice 188, de coordenadas N
7764373,2954 m., E 607025,3883 m., deste, segue com azimute de 140º 14' 3,42'' e
distância de 17,8969 m., até o vértice 189, de coordenadas N 7764359,5387 m., E
607036,8361 m., deste, segue com azimute de 184º 35' 30,77'' e distância de 12,6144
m., até o vértice 190, de coordenadas N 7764346,9648 m., E 607035,8262 m., deste,
segue com azimute de 178º 22' 12,43'' e distância de 27,5952 m., até o vértice 191,
de coordenadas N 7764319,3807 m., E 607036,6111 m., deste, segue com azimute
de 147º 47' 29,26'' e distância de 31,8286 m., até o vértice 192, de coordenadas N
7764292,4501 m., E 607053,5758 m., deste, segue com azimute de 163º 17' 40,95'' e
distância de 17,9977 m., até o vértice 193, de coordenadas N 7764275,2120 m., E
607058,7492 m., deste, segue com azimute de 148º 23' 5,91'' e distância de 41,0327
m., até o vértice 194, de coordenadas N 7764240,2690 m., E 607080,2589 m., deste,
segue com azimute de 176º 38' 0,74'' e distância de 46,4560 m., até o vértice 195, de
coordenadas N 7764193,8932 m., E 607082,9869 m., deste, segue com azimute de
180º  0'  0,00''  e  distância  de  43,6478  m.,  até  o  vértice  196,  de  coordenadas  N
7764150,2454 m., E 607082,9869 m., deste, segue com azimute de 193º 23' 32,99'' e
distância de 58,8892 m., até o vértice 197, de coordenadas N 7764092,9576 m., E
607069,3470 m., deste, segue com azimute de 226º 59' 14,38'' e distância de 45,7085
m., até o vértice 198, de coordenadas N 7764061,7771 m., E 607035,9248 m., deste,
segue com azimute de 260º 22' 27,16'' e distância de 17,9100 m., até o vértice 199,
de coordenadas N 7764058,7823 m., E 607018,2670 m., deste, segue com azimute
de 143º 26' 25,22'' e distância de 17,5530 m., até o vértice 200, de coordenadas N
7764044,6831 m., E 607028,7226 m., deste, segue com azimute de 201º 12' 31,75'' e
distância de 17,8699 m., até o vértice 201, de coordenadas N 7764028,0236 m., E
607022,2578 m., deste, segue com azimute de 178º 36' 0,31'' e distância de 12,6476
m., até o vértice 202, de coordenadas N 7764015,3797 m., E 607022,5668 m., deste,
segue com azimute de 68º 13' 23,77'' e distância de 17,9822 m., até o vértice 203, de
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coordenadas N 7764022,0510 m., E 607039,2657 m., deste, segue com azimute de
76º  19'  49,76''  e  distância  de  18,0000  m.,  até  o  vértice  204,  de  coordenadas  N
7764026,3047 m., E 607056,7559 m., deste, segue com azimute de 99º 15' 53,44'' e
distância de 17,9852 m., até o vértice 205, de coordenadas N 7764023,4091 m., E
607074,5065 m., deste, segue com azimute de 102º 44' 48,44'' e distância de 17,9961
m., até o vértice 206, de coordenadas N 7764019,4384 m., E 607092,0591 m., deste,
segue com azimute de 103º 10' 45,91'' e distância de 18,0000 m., até o vértice 207,
de coordenadas N 7764015,3344 m., E 607109,5850 m., deste, segue com azimute
de 107º 56' 56,09'' e distância de 17,9679 m., até o vértice 208, de coordenadas N
7764009,7972 m., E 607126,6785 m., deste, segue com azimute de 117º 36' 55,01'' e
distância de 17,8859 m., até o vértice 209, de coordenadas N 7764001,5066 m., E
607142,5268 m., deste, segue com azimute de 140º 7' 23,01'' e distância de 17,1202
m., até o vértice 210, de coordenadas N 7763988,3681 m., E 607153,5033 m., deste,
segue com azimute de 169º 54' 38,70'' e distância de 17,4954 m., até o vértice 211,
de coordenadas N 7763971,1432 m., E 607156,5682 m., deste, segue com azimute
de 173º 4' 31,79'' e distância de 16,2423 m., até o vértice 212, de coordenadas N
7763955,0194 m., E 607158,5264 m., deste, segue com azimute de 127º 11' 22,90'' e
distância de 17,9571 m., até o vértice 213, de coordenadas N 7763944,1652 m., E
607172,8317 m., deste, segue com azimute de 119º 49' 6,14'' e distância de 17,9852
m., até o vértice 214, de coordenadas N 7763935,2220 m., E 607188,4358 m., deste,
segue com azimute de 127º 31' 49,75'' e distância de 18,0000 m., até o vértice 215,
de coordenadas N 7763924,2567 m., E 607202,7103 m., deste, segue com azimute
de 152º 13' 45,37'' e distância de 17,9594 m., até o vértice 216, de coordenadas N
7763908,3659 m., E 607211,0782 m., deste, segue com azimute de 155º 21' 30,69'' e
distância de 17,9975 m., até o vértice 217, de coordenadas N 7763892,0073 m., E
607218,5820 m., deste, segue com azimute de 155º 43' 4,13'' e distância de 18,0000
m., até o vértice 218, de coordenadas N 7763875,5998 m., E 607225,9842 m., deste,
segue com azimute de 159º 34' 29,53'' e distância de 17,9784 m., até o vértice 219,
de coordenadas N 7763858,7517 m., E 607232,2584 m., deste, segue com azimute
de 169º 2' 51,54'' e distância de 17,8793 m., até o vértice 220, de coordenadas N
7763841,1980 m., E 607235,6553 m., deste, segue com azimute de 176º 4' 21,75'' e



1069
____________________________________________________________________________

distância de 17,9959 m., até o vértice 221, de coordenadas N 7763823,2444 m., E
607236,8878 m., deste, segue com azimute de 176º 39' 41,13'' e distância de 17,9967
m., até o vértice 222, de coordenadas N 7763805,2782 m., E 607237,9359 m., deste,
segue com azimute de 173º 12' 14,56'' e distância de 17,9663 m., até o vértice 223,
de coordenadas N 7763787,4381 m., E 607240,0619 m., deste, segue com azimute
de 167º 4' 58,69'' e distância de 17,9979 m., até o vértice 224, de coordenadas N
7763769,8957 m., E 607244,0852 m., deste, segue com azimute de 169º 38' 9,54'' e
distância de 17,9943 m., até o vértice 225, de coordenadas N 7763752,1949 m., E
607247,3224 m., deste, segue com azimute de 182º 26' 9,19'' e distância de 18,0000
m., até o vértice 226, de coordenadas N 7763734,2112 m., E 607246,5574 m., deste,
segue com azimute de 193º 59' 16,50'' e distância de 17,9601 m., até o vértice 227,
de coordenadas N 7763716,7836 m., E 607242,2161 m., deste, segue com azimute
de 202º 55' 1,49'' e distância de 17,9624 m., até o vértice 228, de coordenadas N
7763700,2390 m., E 607235,2216 m., deste, segue com azimute de 203º 58' 33,97'' e
distância de 9,2855 m., até o vértice 229, de coordenadas N 7763691,7547 m., E
607231,4484 m., deste, segue com azimute de 114º 31' 15,31'' e distância de 11,8755
m., até o vértice 230, de coordenadas N 7763686,8261 m., E 607242,2528 m., deste,
segue com azimute de 147º 39' 56,60'' e distância de 17,8283 m., até o vértice 231,
de coordenadas N 7763671,7622 m., E 607251,7884 m., deste, segue com azimute
de 163º 29' 11,05'' e distância de 58,8658 m., até o vértice 232, de coordenadas N
7763615,3245 m., E 607268,5206 m., deste, segue com azimute de 163º 29' 11,06'' e
distância de 21,9908 m., até o vértice 233, de coordenadas N 7763594,2407 m., E
607274,7713 m., deste, segue com azimute de 144º 27' 44,34'' e distância de 31,2894
m., até o vértice 234, de coordenadas N 7763568,7795 m., E 607292,9579 m., deste,
segue com azimute de 159º 26' 38,23'' e distância de 62,1545 m., até o vértice 235,
de coordenadas N 7763510,5824 m., E 607314,7818 m., deste, segue com azimute
de 164º 28' 33,20'' e distância de 67,9507 m., até o vértice 236, de coordenadas N
7763445,1107 m., E 607332,9684 m., deste, segue com azimute de 154º 39' 13,77'' e
distância de 76,4703 m., até o vértice 237, de coordenadas N 7763376,0016 m., E
607365,7043 m., deste, segue com azimute de 165º 4' 6,89'' e distância de 56,4664
m., até o vértice 238, de coordenadas N 7763321,4418 m., E 607380,2536 m., deste,



1070
____________________________________________________________________________

segue com azimute de 168º 6' 40,84'' e distância de 70,6240 m., até o vértice 239, de
coordenadas N 7763252,3328 m., E 607394,8028 m., deste, segue com azimute de
117º 45'  30,74''  e  distância  de  78,0966 m.,  até  o vértice 240,  de  coordenadas  N
7763215,9596 m., E 607463,9119 m., deste, segue com azimute de 158º 11' 54,93'' e
distância de 58,7627 m., até o vértice 241, de coordenadas N 7763161,3998 m., E
607485,7358 m., deste, segue com azimute de 159º 26' 38,23'' e distância de 93,2318
m., até o vértice 242, de coordenadas N 7763074,1041 m., E 607518,4717 m., deste,
segue com azimute de 147º 5' 41,12'' e distância de 73,6501 m., até o vértice 243, de
coordenadas N 7763012,2697 m., E 607558,4822 m., deste, segue com azimute de
172º  52'  29,94''  e  distância de 87,9750 m.,  até o vértice  244,  de  coordenadas N
7762924,9740 m., E 607569,3942 m., deste, segue com azimute de 177º 47' 50,65'' e
distância de 94,6402 m., até o vértice 245, de coordenadas N 7762830,4037 m., E
607573,0315  m.,  deste,  segue  com  azimute  de  169º  41'  42,55''  e  distância  de
121,9994 m., até o vértice 246, de coordenadas N 7762710,3722 m., E 607594,8554
m., deste,  segue com azimute de 180º 0'  0,00''  e distância de 69,1091 m., até o
vértice 247, de coordenadas N 7762641,2631 m., E 607594,8554 m., deste, segue
com  azimute  de  180º  0'  0,00''  e  distância  de  58,1971  m.,  até  o  vértice  248,  de
coordenadas N 7762583,0660 m., E 607594,8554 m., deste, segue com azimute de
173º  25'  5,00''  e  distância  de  95,1978  m.,  até  o  vértice  249,  de  coordenadas  N
7762488,4957 m., E 607605,7674 m., deste, segue com azimute de 159º 40' 36,71'' e
distância de 104,7270 m., até o vértice 250, de coordenadas N 7762390,2881 m., E
607642,1405 m., deste, segue com azimute de 171º 28' 9,24'' e distância de 89,3649
m., até o vértice 251, de coordenadas N 7762301,9119 m., E 607655,3970 m., deste,
segue com azimute de 249º 44' 25,84'' e distância de 32,2174 m., até o vértice 252,
de coordenadas N 7762290,7559 m., E 607625,1727 m., deste, segue com azimute
de 164º 0'  3,97''  e distância de 46,9396 m., até o vértice 253, de coordenadas N
7762245,6344 m., E 607638,1102 m., deste, segue com azimute de 164º 0' 3,99'' e
distância de 41,4483 m., até o vértice 254, de coordenadas N 7762205,7915 m., E
607649,5341 m., deste, segue com azimute de 164º 0' 3,98'' e distância de 95,7888
m., até o vértice 255, de coordenadas N 7762113,7129 m., E 607675,9353 m., deste,
segue com azimute de 164º 0' 3,50'' e distância de 58,5428 m., até o vértice 256, de
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coordenadas N 7762057,4377 m., E 607692,0709 m., deste, segue com azimute de
164º  0'  4,07''  e  distância  de  319,8233  m.,  até  o  vértice  257,  de  coordenadas  N
7761750,0021 m., E 607780,2201 m., deste, segue com azimute de 164º 0' 3,96'' e
distância de 33,1458 m., até o vértice 258, de coordenadas N 7761718,1401 m., E
607789,3557 m., deste, segue com azimute de 164º 0' 4,13'' e distância de 13,8769
m., até o vértice 259, de coordenadas N 7761704,8007 m., E 607793,1804 m., deste,
segue com azimute de 164º 0' 4,06'' e distância de 20,3977 m., até o vértice 260, de
coordenadas N 7761685,1931 m., E 607798,8024 m., deste, segue com azimute de
164º  0'  4,06''  e  distância  de  35,5146  m.,  até  o  vértice  261,  de  coordenadas  N
7761651,0541 m., E 607808,5909 m., deste, segue com azimute de 65º 33' 1,85'' e
distância de 0,2400 m., até o vértice 262, de coordenadas N 7761651,1534 m., E
607808,8094 m., deste, segue com azimute de 1º 50' 47,74'' e distância de 0,2400 m.,
até o vértice inicial 1, fechando o perímetro.

Todas  as  coordenadas  aqui  descritas  estão  georreferenciadas  ao  Sistema
Geodésico Brasileiro, e encontram-se representadas no Sistema UTM, referenciadas
ao fuso 23K, meridiano -45ºW, tendo como Datum o SAD-69. Todos os azimutes e
distâncias, áreas e perímetros foram calculados no plano de projeção UTM.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 11 DE DEZEMBRO DE 2014

ATAS
ATA DA 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 9/12/2014
Presidência do Deputado Hely Tarqüínio

Sumário:  Comparecimento  -  Abertura  -  1ª  Parte:  1ª  Fase  (Expediente):  Ata  -
Correspondência:  Mensagem  nº  728/2014  (encaminhando  o  Projeto  de  Lei  nº
5.673/2014), do governador do Estado - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação
de  Proposições:  Projeto  de  Lei  nº  5.674/2014  -  Requerimentos  nºs  9.267  a
9.282/2014 -  Proposições Não Recebidas:  Requerimento da Cipe São Francisco -
Comunicações:  Comunicações  das  Comissões  de  Educação,  da  Pessoa  com
Deficiência,  de  Meio  Ambiente  e  de  Participação  Popular  -  Oradores  Inscritos:
Discurso  do  deputado  Sargento  Rodrigues;  Questão  de  Ordem;  Suspensão  e
Reabertura  da  Reunião;  Questões  de  Ordem;  chamada  para  recomposição  do
número regimental; existência de quórum para a continuação dos trabalhos; Questão
de Ordem; discurso do deputado Wander Borges - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase:
Abertura de Inscrições - Acordo de Líderes; Decisão da Presidência - Comunicação
da Presidência - Leitura de Comunicações -  Questão de Ordem - Encerramento -
Ordem do Dia.

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

Moreira  -  Agostinho Patrus  Filho  -  Almir  Paraca -  André  Quintão  -  Anselmo José
Domingos  -  Antônio  Carlos  Arantes  -  Bonifácio  Mourão  -  Braulio  Braz  -  Carlos
Henrique - Carlos Pimenta - Cássio Soares - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira -
Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de
Castro - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Gil Pereira - Gustavo
Perrella - Gustavo Valadares - Inácio Franco - Jayro Lessa - João Leite - João Vítor
Xavier -  Leonardo Moreira -  Leonídio Bouças -  Liza Prado -  Luiz Henrique -  Luiz
Humberto Carneiro -  Luzia Ferreira -  Maria Tereza Lara -  Mário Henrique Caixa -
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Marques Abreu - Paulo Guedes - Paulo Lamac - Pinduca Ferreira - Pompílio Canavez
- Romel Anízio - Rômulo Viegas - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião
Costa - Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Tony Carlos - Vanderlei
Miranda - Wander Borges.

Abertura
O presidente (deputado Hely Tarqüínio) - Às 14h7min, a lista de comparecimento

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

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
- O deputado Dalmo Ribeiro Silva, 2º-secretário ad hoc, procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Correspondência

- O  deputado  Neider  Moreira,  2º-secretário,  nas  funções  de  1º-secretário,  lê  a
seguinte correspondência:

“MENSAGEM Nº 728/2014*
Belo Horizonte, 4 de dezembro 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 ao
Orçamento Fiscal  do Estado, em favor do Fundo Especial  do Poder  Judiciário do
Estado de Minas Gerais - FEPJ.

O crédito suplementar destina-se a cobrir despesas correntes do FEPJ. Para este
fim, serão utilizados recursos provenientes do remanejamento da receita de Recursos
Diretamente Arrecadados desse órgão.

Informo,  ademais,  que  a  Lei  Orçamentária  Anual  não  contém  dispositivo  que
autorize o Poder Executivo a abrir crédito suplementar ao orçamento desse órgão,
medida que só se torna viável mediante proposta legislativa, que ora se cumpre.

Por entendê-la relevante e para melhor compreensão do conteúdo do projeto, faço
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anexar a Exposição de Motivos elaborada pela Secretária de Estado de Planejamento
e Gestão.

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.

Exposição de Motivos
Senhor Governador,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência o Projeto de Lei que autoriza a

abertura de crédito suplementar até o valor  de R$20.000.000,00 (vinte milhões de
reais), em favor do Fundo Especial do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais -
FEPJ.

Inicialmente,  cumpre  informar  que  a  abertura  de  crédito  suplementar  em  favor
desse  órgão  requer  autorização  legal.  A Lei  Orçamentaria  Anual  vigente  (Lei  n°
21.148,  de  15  de  janeiro  de  2014)  traz,  em  seu art.  8°,  prévia  autorização  para
abertura de créditos suplementares destinados ao Poder Executivo até o limite de
10%  do  orçamento  aprovado,  procedimento  executado  mediante  decreto  do
Governador do Estado.

Entretanto, no que se refere às suplementações destinadas aos outros Poderes, há
necessidade de crivo do Poder Legislativo mediante a aprovação de lei que autorize o
incremento orçamentário.

Nesse contexto,  será necessário o envio de Projeto de Lei  destinado a atender
despesas do FEPJ no projeto/atividade Auxílio Alimentação, Auxílio Creche e Outros
Auxílios.  As suplementações serão custeadas com o remanejamento da receita de
Recursos Diretamente Arrecadados do FEPJ.

Ante o exposto, e tendo em vista a legalidade que norteia a gestão do orçamento
público, gostaria de solicitar o envio da explicitada proposição legal, uma vez que a
mesma é necessária para compor o crédito deste projeto/atividade do FEPJ.

Reitero,  na  oportunidade,  a  Vossa  Excelência,  os  meus  protestos  de  estima  e
consideração.

Renata Maria Paes de Vilhena, Secretária de Estado.
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PROJETO DE LEI Nº 5.673/2014
Autoriza a abertura de crédito suplementar ao Orçamento Fiscal do Estado em favor

do Fundo Especial do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais.
Art.  1º  -  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  abrir  crédito  suplementar  ao

Orçamento Fiscal  do Estado em favor  do  Fundo Especial  do  Poder  Judiciário  do
Estado de Minas Gerais, até o limite de R$20.000.000,00 (vinte milhões de reais),
para atender a outras despesas correntes.

Art. 2º - Para atender ao disposto no art. 3º, serão utilizados recursos provenientes
da anulação de dotações orçamentárias de Recursos Diretamente Arrecadados, do
Fundo Especial do Poder Judiciário.

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 5.674/2014

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Reservistas  do  Brasil,  Regional
Tiradentes - Areb-MG -, com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Reservistas do Brasil,

Regional Tiradentes - Areb-MG -, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 9 de dezembro de 2014.
João Vítor Xavier
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Justificação: A Associação dos Reservistas do Brasil, Regional Tiradentes - Areb-
MG  -,  é  uma  sociedade  sem  fins  lucrativos,  fundada  em  8/  3/2008.  Tem  como
finalidades precípuas estreitar os laços de solidariedade, amizade e união entre os
reservistas  das  Forças  Armadas  e  o  pessoal  da  ativa;  promover  a  conquista  e  a
defesa dos  direitos  e  interesses  da  classe;  desenvolver  estudos  e  medidas  para
produção, registro e difusão da história das Forças Armadas e da Areb; promover
intercâmbio  com  instituições  congêneres,  visando  interesses  comuns  e  o  estreito
relacionamento entre pessoas.

Os membros de sua diretoria são reconhecidamente pessoas idôneas e não são
remunerados pelo exercício de suas funções. Desde sua fundação, vem cumprindo
fielmente suas finalidades estatutárias, prestando relevantes serviços à comunidade.

Por sua importância, contamos com o apoio dos nobres pares à aprovação deste
projeto.

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

REQUERIMENTOS
Nº  9.267/2014,  da  Cipe  São  Francisco,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria  de  Planejamento  pedido  de  providências  para  o  repasse  dos  recursos
correspondentes ao programa Bolsa Verde e para a retomada dos editais anuais do
referido benefício. (- À Comissão de Fiscalização Financeira.)

Nº 9.268/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada
manifestação de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados na 3ª Cia. de
Polícia de Choque e  na Cia.  Independente de  Polícia de Cães,  pela  atuação em
ocorrência, em 2/12/2014, em Belo Horizonte, que resultou na prisão de um homem e
na  apreensão  de  um  menor,  bem  como  de  rádios  de  comunicação,  drogas,
contabilidade  do  tráfico,  arma  de  fogo  e  munição.  (-  À  Comissão  de  Segurança
Pública.)

Nº  9.269/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências para o aumento
do efetivo policial do 4º Pelotão da 112ª Cia. do 8º Batalhão de Polícia Militar.
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Nº 9.270/2014, do deputado Sávio Souza Cruz, em que solicita seja formulado voto
de  congratulações  com  o  Sr.  Edson  Durão  Judice  pelo  recebimento  da  Medalha
Sociedade Mineira de Engenheiros e do título de Engenheiro do Ano de 2014. (- À
Comissão de Educação.)

Nº  9.271/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências para o aumento
do efetivo policial, a disponibilização de base comunitária móvel, o envio de viaturas e
a implantação do programa Olho Vivo em Timóteo.

Nº  9.272/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências para o aumento
do policiamento no entorno da Assembleia Legislativa, no Bairro Santo Agostinho, em
Belo Horizonte.

Nº  9.273/2014,  do  deputado  Braulio  Braz,  em  que  solicita  seja  formulada
manifestação de pesar pelo falecimento do Sr. Gabriel Otacílio Junqueira Pereira, ex-
prefeito  municipal  de Carmo de Minas, ocorrido em 4/12/2014.  (-  À Comissão de
Assuntos Municipais.)

Nº  9.274/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao Comando-Geral  da  PMMG pedido  de  providências  com vistas  à
normalização do atendimento do serviço 190 e ao envio de viaturas para policiamento
em Manhuaçu.

Nº  9.275/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao Comando-Geral da Polícia Militar e à Chefia da Polícia Civil pedido
de providências para a apuração da explosão, pela terceira vez, do caixa eletrônico
do  Banco  do  Brasil  no  Distrito  de  Perpétuo  Socorro,  em  Belo  Oriente,  e  para  o
aumento  do  policiamento  ostensivo  em  função  do  crescimento  de  crimes  nessa
localidade, tais como assaltos às agências dos Correios cerca de cinco vezes neste
ano, invasão e saques a lojas.

Nº  9.276/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  Secretaria  de  Defesa  Social  pedido  de  providências  para  a
reimplementação de uma companhia da Polícia Militar em Belo Oriente.

Nº  9.277/2014,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
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encaminhado ao Comando-Geral da Polícia Militar pedido de providências para que
seja concedida promoção ao Sd. PM Leandro Pereira da Silva, por ato de bravura,
conforme ocorrência Reds 2014-024942606-001, de 18/11/2014, segundo a qual o
soldado  salvou  a  vida  do  1º-Sgt.  PM  José  Carlos  de  Freitas,  comandante  do
Destacamento da Polícia Militar de Matias Cardoso, o qual foi atacado por um touro
descontrolado.

Nº 9.278/2014, 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 3/12/2014, em Belo Horizonte, que
resultou na apreensão de drogas, quantia em dinheiro, duas balanças de precisão,
dois  aparelhos  celulares  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. (- À Comissão
de Segurança Pública.)

Nº 9.279/2014, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 8º Batalhão de
Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 3/12/2014, em Lavras, que resultou na
apreensão 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 9.280/2014, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações  com  os  policiais  militares  que  menciona,  lotados  no  Batalhão  de
Choque  da  Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  2/12/2014,  em  Belo
Horizonte, que resultou na apreensão de um adolescente e de drogas, munição 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. (- Distribuídos à Comissão de
Segurança Pública.)

Nº 9.281/2014, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja formulado
voto de congratulações com o Sr.  Cláudio Sciliar  pelo artigo “Mineração: o que é
estratégico para o Brasil”, publicado na revista Ecológico. (- À Comissão de Minas e
Energia.)
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Nº 9.282/2014, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado
ao Instituto Estadual de Florestas pedido de providências para revisar a Portaria nº
154, de 13 de outubro de 2011, que dispõe sobre a regulamentação da pesca na
Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco no Estado no período da piracema e dá
outras  providências,  com  o  objetivo  de  revogar  a  permissão  da  pesca  amadora
embarcada nos rios dessa bacia hidrográfica, em especial no Rio Paracatu.

Proposições Não recebidas
- A presidência, nos termos do inciso IV do art. 173, combinado com o inciso I do

art. 284, do Regimento Interno, deixa de receber a seguinte proposição:
REQUERIMENTO

Da Cipe São Francisco em que solicita seja encaminhado à Secretaria de Meio
Ambiente  pedido  de  providências  para  efetivar  o  repasse  de  recursos  aos
participantes  do  Bolsa  Verde  e  para  publicar  anualmente  os  editais  do  referido
benefício, interrompidos em 2011.

Comunicações
- São  também  encaminhadas  à  presidência  comunicações  das  Comissões  de

Educação, da Pessoa com Deficiência, de Meio Ambiente e de Participação Popular.
Oradores Inscritos

O presidente - Com a palavra, o deputado Sargento Rodrigues.
O  deputado  Sargento  Rodrigues*  -  Sr.  Presidente,  Srs.  Deputados,  Sras.

Deputadas, público que nos acompanha pela TV Assembleia e visitantes das galerias,
gostaria de novamente trazer a esta tribuna matéria referente à insegurança pública
que paira no Brasil afora, especialmente a matéria do jornal Estado de Minas de hoje,
9 de dezembro: “Faltam policiais na trilha da cocaína”.  Deputado Wander Borges,
matéria  semelhante  havia  sido  feita  em  2013,  e,  por  várias  vezes,  a  utilizei,
juntamente com uma matéria do jornal  Folha de S.  Paulo,  para mostrar  como as
nossas  fronteiras,  as  fronteiras  do  nosso  país  estão  abandonadas,  entregues  à
própria sorte, assim como a maioria das ações do governo federal, as quais estamos
acompanhando.

A matéria de hoje, deputados Carlos Pimenta e Wander Borges, traz as dificuldades
do delegado Carlos D'Ângelo com a falta de efetivo. O jornal traz uma retranca, com
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aspas:  “Não  consigo  combater  o  tráfico  de  drogas  com  o  efetivo  que  tenho.  O
governo federal só anuncia corte no orçamento, e o tráfico só aumenta”.

Gostaria  de  pedir  à  assessoria  da  Mesa  que  providenciasse  um  exemplar  da
Constituição da República, porque, toda vez que ocupamos a tribuna para falar de
segurança pública, alguns deputados que hoje estão na oposição dizem que é dever
do Estado a segurança pública. Deputado João Leite, nós que estamos na Comissão
de Segurança Pública tratando toda semana desse tema, que é objeto de debate e
discussão, sabemos exatamente qual parcela é destinada ao governo federal. Não
vou cobrar uma parcela que não é destinada ao governo federal, mas a parcela com
que  ele não vem contribuindo  é  devastadora  para  a segurança pública  do  Brasil
inteiro.

Farei uma leitura atenta do artigo que trata da matéria,  colocada pelo legislador
constituinte.  (-  Lê:)  “Art.  144  -  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, através dos seguintes órgãos: I - Polícia
Federal;  II  -  Polícia Rodoviária  Federal”.  O § 1º,  inciso  II,  do art.  144 diz:  (-  Lê:)
“Compete à Polícia Federal  prevenir  e reprimir  o tráfico ilícito  de entorpecentes e
drogas afins, o contrabando e o descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de
outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência”.

Deputado João Leite, em matéria do jornal  Estado de Minas de hoje, no caderno
Gerais,  pág.  19,  o  delegado  de  Polícia  Federal  Carlos  D'Ângelo,  da  região  de
Uberlândia, diz: (- Lê:) “Não consigo combater o tráfico de drogas com o efetivo que
tenho. O governo federal só anuncia corte no orçamento, e o tráfico só aumenta”.

Para aqueles  que não são estudiosos do  assunto,  para aqueles  que não estão
atentos ao processo, deputado Wander Borges, talvez isso não signifique muito. Mas
a matéria traz que em determinado período passaram 30t de cocaína pelo Triângulo
Mineiro. Ali temos divisas com os Estados de Goiás, São Paulo e Mato Grosso do
Sul, o que vem facilitando demais o tráfico. Se passaram 30t de cocaína, conforme
palavras do delegado Carlos  D'Ângelo,  imaginem que cada quilo  de  cocaína que
chega em Belo Horizonte, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Vitória, em Salvador,
em Brasília, nas nossas grandes capitais, é transformado em 3kg com os aditivos que
o tráfico coloca.
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O estrago que isso vem fazendo em termos de segurança pública é incalculável. O
próprio secretário Mariano Beltrame, do Rio de Janeiro, disse na revista  Veja deste
sábado  que  não  existe  nenhuma  autoridade  pública  no  Brasil  capaz  de  falar  a
quantidade de drogas e armas que entra em nossas fronteiras. Imaginem que é o
secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro quem está dizendo. Aqui não é
diferente:  as  drogas  estão  entrando  livremente,  o  governo  federal  não  contrata
efetivo, retira orçamento, conforme palavras do próprio delegado, coisa raríssima de
ouvirmos: diz que não consegue combater o tráfico de drogas com o efetivo que tem,
o governo federal anuncia cortes no orçamento, e o tráfico só aumenta.

Ou  seja,  estamos  vivendo  num  mundo  sem  lei,  onde  algumas  figuras,  alguns
expoentes do PT em Brasília querem fazer, de todas as formas, projetos tramitarem
na linha do direito penal mínimo, afrouxando as punições para criminosos. Do outro
lado, ainda, cortam o orçamento da Polícia Federal para não combater o tráfico.

O deputado Wander Borges (em aparte)* - Quero parabenizá-lo, deputado Sargento
Rodrigues,  por  trazer  esse  assunto  à  Assembleia  novamente.  Já  é  assunto
recorrente. O que mais nos impressiona é que a cocaína, a droga virou moeda de
troca.

O deputado  Sargento  Rodrigues*  -  Deputado Wander  Borges,  só  um  segundo.
Presidente,  gostaria  que V.  Exa.  descontasse esta fala  de meu tempo.  É preciso
esclarecer a quem está nas galerias que o Regimento Interno determina que este
seja o momento de os deputados falarem na tribuna. A partir das 15h30min, começa a
fase de leitura de comunicações e votação de projetos. Portanto, não adianta vocês
fazerem manifestações. Neste lapso temporal de 14h15min até 15h30min, não são
votados projetos. Este é o horário de os deputados ocuparem a tribuna. Se insistirem
em fazer manifestações e atrapalhar, o que acontecerá? Atrapalharão suas próprias
votações.  Estou  fazendo  este  apelo  para  que  entendam,  compreendam  isso.  Se
pegarem a pauta, verão isso lá escrito. Deixem que façamos nosso pronunciamento,
porque o que estamos falando aqui é de importância para as  famílias brasileiras.
Estou falando aqui sobre algo que causa dor às famílias brasileiras.

Presidente, peço que conte meu tempo.
A cobrança da pauta mínima não deve ser feita a quem está aqui. Pauta mínima
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deve ser cobrada do PT e do PMDB. Quem está aqui é porque quer votar. Se querem
cobrar pauta mínima, procurem os deputados Sávio Souza Cruz, Rogério Correia,
Durval Ângelo e outros parlamentares do PT e do PMDB. Deles é que vocês devem
solicitar pauta mínima.

O  deputado  Wander  Borges  (em  aparte)*  -  Deputado  Sargento  Rodrigues,
continuando, afirmo que a droga anteriormente era vendida em diversos pontos. Hoje,
presidente Hely Tarqüínio, a droga, a cocaína que entra no País está sendo...

O presidente (deputado Hely Tarqüínio) - Gostaria de solicitar a compreensão da
plateia no sentido de ficarem em silêncio. Solicitamos a compreensão de vocês para
que os deputados possam fazer seu pronunciamento. Vamos descontar o seu tempo,
deputado  Sargento  Rodrigues,  e  aguardar  com  paciência  a  hora  em  que
demonstrarem disciplina.

Liberdade com responsabilidade. É um alerta.
Por  favor,  gostaríamos  de  pedir  a  compreensão  dos  senhores  e  senhoras  das

galerias - que ficassem em silêncio a fim de podermos ouvir os deputados. Estamos
numa reunião plenária. Este é um espaço de democracia, mas também de respeito e
responsabilidade.  Existe a hora de a reivindicação ser  ouvida,  discutida e votada.
Peço a vocês um pouco de serenidade.

O deputado Wander Borges (em aparte)* - Deputado Hely Tarqüínio, hoje a droga
virou,  infelizmente,  uma  moeda  nacional.  Deputado  Carlos  Pimenta,  hoje  estão
trocando cocaína por fazenda, por carro de luxo e imóvel de luxo. Isso demonstra,
claramente, que estamos ficando impotentes diante do tamanho do problema; não
apenas nós, mas também as famílias e toda a sociedade. Isso tem de ser revisto
como  um  assunto  que  também  é  recorrente  neste  estado  e  em  outros  estados
brasileiros.

Já colocamos,  por  diversas vezes,  deputado Sargento Rodrigues,  a questão da
concentração de recursos na União. Não adianta a União querer tutelar tudo o que
está aí. Como consequência disso, o que vemos? A insegurança plena, a falta de
saúde permanente e a falta da qualidade na educação. Esse pessoal que está nas
galerias tem de ter o entendimento. Vocês, que são servidores estaduais, têm de ter o
entendimento macro do que está acontecendo neste país. Já disse isso, Bechir.
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A receita, hoje, infelizmente, concentrada no governo federal, precisa ser distribuída
para os estados e municípios brasileiros. Para quê? Para que possam arcar com as
necessidades que temos no dia a dia, não só de aumento, mas também nas tratativas
do dia a dia do cidadão. O que se vê hoje é um gasto excessivo em nível federal, uma
concentração muito grande de receitas em nível federal. E isso dá em quê? Dá nesse
assunto, deputado Sargento Rodrigues, que V. Exa. traz à tribuna pela enésima vez.

Por que a cocaína chega tão facilmente ao País? Hoje, a reportagem do Estado de
Minas nos  relata  sobre  o  Triângulo  Mineiro.  Por  quê?  Porque  a  falha  está  nas
fronteiras. O delegado da Polícia Federal disse hoje que lá existe só o quê? Corte de
orçamento e falta de policiais. Queremos um Brasil diferente.

O deputado Sargento Rodrigues* - Obrigado, deputado Wander Borges.
O  presidente  -  Quero  agradecer  pelo  silêncio,  antecipadamente,  e  solicitar  a

compreensão  das  pessoas  que  estão  nas  galerias,  para  que  deixem  a  reunião
continuar, porque senão seremos obrigados a suspendê-la, para aguardar um pouco
e  ver  se  conseguiremos  diminuir  o  barulho.  É  legítima  a  democracia,  é  legítimo
reivindicar,  mas  colaborem  um  pouco,  para  que  a  reunião  aconteça.  Há  uma
programação.

* - Sem revisão do orador.
Questão de Ordem

O deputado Sargento Rodrigues - Presidente, solicito a V. Exa., em primeiro lugar,
que deixe o meu tempo preservado, e, em segundo lugar, que suspenda a reunião
até que eles possam nos entender. Se não entenderem, vou solicitar a V. Exa. que
tome as providências junto à Polícia Legislativa.

O presidente -  A presidência vai  suspender a reunião para dar  tempo de vocês
refletirem  sobre  essa  situação  e  deixarem  a  emoção  e  o  radicalismo  de  lado.  A
reunião continuará depois. Assim, poderemos ouvir vocês, os líderes, as comissões, e
votar a matéria que lhes interessam.

Suspensão da Reunião
O  presidente  -  A  presidência  vai  suspender  a  reunião  por  5  minutos.  Estão

suspensos os nossos trabalhos.
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Reabertura da Reunião
O presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.

Questões de Ordem
O deputado Sargento Rodrigues -  Questão de ordem, presidente. Considerando

que não há quórum em Plenário, pedimos o encerramento, de plano, da reunião.
O deputado Rômulo Viegas - Sr. Presidente, peço recomposição de quórum.
O presidente -  É regimental.  Solicito  ao secretário  que proceda à chamada dos

deputados para a recomposição de quórum.
O secretário (deputado Rômulo Viegas) - (- Faz a chamada.)
O presidente - Responderam à chamada 34 deputados. Portanto, há quórum para a

continuação dos trabalhos.
Questão de Ordem

O deputado Sargento Rodrigues - Presidente, iniciamos a nossa fala denunciando a
falta de efetivo na região do Triângulo, explicitada pelo delegado da Polícia Federal
Carlos D'Ângelo, que falou da impossibilidade de combater o tráfico de drogas e os
efeitos que esse mesmo tráfico traz às famílias brasileiras. Parte da matéria, numa
retranca, diz: (- Lê:) “Baixas na guerra contra o tráfico. Nos últimos anos, foram vários
os  confrontos  entre  agentes  federais  e  traficantes  no  Triângulo  Mineiro,  com
perseguições, troca de tiros e mortes. Na guerra contra o tráfico, policiais também
estão  perdendo  a  vida.  Há  quatro  meses,  um  policial  federal  foi  morto  em  um
confronto  no  Oeste paulista.  'Nossa equipe  foi  para  a  pista de  pouso,  só que os
criminosos já estavam com um grupo de contenção em grande quantidade. Houve
confronto,  e  nosso  policial  morreu',  lamenta  o  delegado  Carlos  D’Ângelo”.  São
denúncias que vimos trazendo há mais tempo em relação ao estrago que o tráfico de
drogas vem fazendo na segurança pública do nosso país. O pior  ainda chega às
periferias,  que é o substrato da cocaína,  mais conhecido como  crack,  uma droga
avassaladora. O governo federal não tem feito absolutamente nada para conter esse
avanço do tráfico. O próprio delegado da Polícia Federal diz que não tem efetivo e
que o governo federal  vem efetuando cortes  no  orçamento.  É exatamente aquilo,
deputado João  Leite,  que  eu já  falava  há  três  anos  na  Comissão de  Segurança
Pública, tecla em que vínhamos batendo, sobre o que vínhamos falando o tempo todo



1086
____________________________________________________________________________

e que vínhamos cobrando, ao passo que os deputados do PMDB e do PT diziam aqui
que  a  obrigação com segurança pública  deveria  ser  apenas  tratada pelo  Estado,
fazendo uma leitura míope, da mesma forma que fazia e até hoje faz a presidente
Dilma Rousseff. Ela não apresentou nem durante nem após a campanha nenhuma
proposta na área de segurança pública. É um absurdo ter  um nível  de candidato
como o que tivemos nessa eleição, especialmente em se tratando da candidata Dilma
Rousseff.  Foi  incapaz  de  apresentar  ao  País  uma proposta  concreta  na  área  de
segurança pública.  O que vimos e ouvimos foi  uma mera conversa a respeito do
assunto,  uma  promessa  vazia,  sem  nenhum  projeto  concreto  que  pudesse  ser
apresentado  para  a  população  brasileira.  Por  outro  lado,  estamos  assistindo  às
Polícias Federal e Rodoviária Federal sucateadas. Não estão assim só agora, pois
isso  já  vem acontecendo há mais  de 10  anos.  Estão  sem efetivo.  Aqui  em Belo
Horizonte  tivemos o  anúncio  do  próprio  presidente  do  sindicato,  o  agente  federal
Rodrigo Porto, que denunciou o fato de que, durante toda a Copa do Mundo, havia
apenas quatro agentes federais para cuidar de estrangeiros, inclusive fazer a revista
em malas com drogas e com armas. É um absurdo. Infelizmente, o governo federal
não  está  nem  aí  para  a  segurança  pública.  O  PT,  no  plano  federal,  quer
absolutamente acabar com as polícias e também sucateá-las, aprovando legislação
que intimida a polícia, que acaba com o auto de resistência, que retira instrumentos
importantes  para  combater  o  crime,  manifestação  de  criminosos.  O  que  se  vê  é
apenas  conversa  fiada.  Quando assistia  ao  debate  da  presidente  Dilma Rousseff
durante a campanha falando de segurança pública, eu imaginava: será que é isso
que é a candidata no Brasil? É uma pessoa completamente incompetente, que, além
de gaguejar, de não falar uma palavra que mostrasse conhecimento para apresentar
uma proposta, nada fez. Agora a própria Polícia Federal vem a público denunciar que
não só falta efetivo como está havendo corte no orçamento. E a presidente Dilma
Rousseff  foi  à  televisão  brasileira,  durante  sua  campanha,  falar  que  dava  todo
incentivo à Polícia Federal para combater o crime. Ela esbrabejou por meio das redes
de televisão que ia combater o crime, que a Polícia Federal tinha incentivo,  tinha
efetivo, tinha orçamento. Mas a própria Polícia Federal vem a público dizer no jornal
Estado de Minas: “Estamos sucateados, não temos como combater”. Deputado João
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Leite,  recebi  a  informação  que  havia  pedido,  através  de  requerimento,  sobre  os
últimos cinco anos, quando passaram 30t de cocaína apenas no Triângulo Mineiro.
Imaginem 30t de cocaína. Podemos sentir o desdobramento desse tráfico quando as
forças  estaduais  entram  em  embate  e  perdemos  policiais  civis  e  militares  nele.
Enquanto isso,  o PT,  no plano nacional,  “viaja na maionese”,  faz discurso para a
plateia  e,  ao  mesmo  tempo,  apresenta  projetos  e  aprova  leis  na  linha  do
afrouxamento do direito penal. Infelizmente, do ponto de vista da segurança pública, o
PT é uma falácia, o PT é uma lástima. Deputado João Leite, para os que sonharam
com a melhoria na segurança pública em Minas Gerais,  quero deixar  um recado.
Deputado Elismar Prado, sobre o que a Polícia Federal vem sofrendo há anos com a
falta  de  efetivo  para  combater  tráfico  de  drogas:  o  governador  eleito,  Fernando
Pimentel, vai sentir o problema na pele, porque a União mal cumpre sua competência
no  plano  federal.  Aí,  sim,  vamos  assistir  a  isso  passo  a  passo.  Presidente,
considerando que não temos mais clima para falar na tribuna, considerando que há
necessidade de entendimento, solicito à V. Exa. a suspensão da reunião, para que
possamos, com a presença do presidente, conversar e buscar entendimento para a
pauta  mínima.  Quem  sabe  assim,  presidente,  os  deputados  do  PT  e  do  PMDB
possam vir a Plenário dar satisfação às pessoas que estão nas galerias.

O presidente -  Solicito a compreensão das pessoas nas galerias. Sabemos das
suas  reivindicações,  mas  vamos  deixar  a  reunião  correr  com  serenidade  para
continuarmos nossos trabalhos. Peço compreensão.

O  presidente  -  Com  a  palavra,  para  seu  pronunciamento,  o  deputado  Wander
Borges.

O deputado Wander Borges* - Sr. Presidente, deputados, senhoras e senhores das
galerias, volto a esta tribuna para fazer uma tratativa que venho fazendo há vários
anos como deputado.  Tenho origem no municipalismo. Fui vereador e prefeito por
dois mandatos. Nessa caminhada, tenho avaliado muitas coisas.

A partir da Constituição de 1988 - quando a Constituição foi colocada à disposição
da sociedade e discutida com ela -, tivemos uma matriz orçamentária extremamente
interessante, em que as prefeituras tinham condições plenas de quitar seus déficits,
de arcar com suas despesas. Hoje, pela manhã, recebi alguns vereadores do interior.
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Deputado Adelmo - V. Exa. irá para o plano federal -, a situação é a pior possível dos
últimos anos. Se não houver  uma mudança drástica,  um reequilíbrio nas finanças
públicas, o que vai acontecer? Vamos ter a morte súbita dos municípios brasileiros e
dos estados.

É  muito  simples  fazer  essa  avaliação:  no  interior  do  Estado,  há  várias  obras
paralisadas  pelas  prefeituras;  começa a  haver  atraso na folha de  pagamento;  no
salário, vê-se o corte da insalubridade e de hora extra; serviços básicos, como rede
de  esgoto  e  manutenção  de  calçamento,  são  interrompidos,  etc.  Enfim,  estamos
vivendo um dos piores momentos municipalistas dos últimos 20 anos.

Por  que isso está  acontecendo? Ora,  as  receitas  municipais  são compostas de
recursos próprios, do ICMS e do Fundo de Participação dos Municípios - FPM -, que
teve  agora  um  pequeno  percentual  de  aumento,  já  os  estados  brasileiros  têm
recursos próprios, o Fundo de Participação dos Estados - FPE - e o ICMS. O FPE e o
FPM nada mais são do que a distribuição do que se arrecada com o Imposto de
Renda e o IPI. Então, a partir do momento em que a base tributável do IPI é menor do
que  o  estimado  na  elaboração  da  peça  orçamentária,  as  receitas  diminuem
drasticamente e perde-se a capacidade de fazer face às despesas fixadas em um
orçamento. Então, é necessário que o Congresso Nacional e o governo federal - o
Senado Federal  e  a  Casa Civil  da  Presidência  da  República  -  debrucem-se com
consultores técnicos para dar nova dimensão à questão orçamentária nacional.

O que está acontecendo é um caos, uma aberração, uma vergonha. Nas prefeituras
já faltam medicamentos básicos para o atendimento à sociedade. Mas, infelizmente, o
que se constata é que não há o entendimento de que o recurso produzido pelo suor
do povo brasileiro deve retornar em obras e serviços para esse mesmo povo, que
tanto trabalhou. Precisamos rever conceitos administrativos e contábeis para que isso
venha ao encontro da necessidade de todos os munícipes brasileiros. Não temos
condições de segurar a situação como está atualmente. A população brasileira pede
clemência.  Pede  um  novo  pacto  federativo,  uma  nova  organização  da  matriz
orçamentária.  A  receita  do  PIS  e  da  Cofins,  cuja  arrecadação  é  nacional,  foi
reajustada lá atrás, por uma minirreforma tributária, mas, de lá para cá, nada mais
aconteceu.  Portanto,  precisamos  de  alguém  que  tenha  não  coragem,  mas



1089
____________________________________________________________________________

discernimento suficiente e humildade para dizer ao povo que o modelo que aí está
não atende mais às necessidades básicas da sociedade, que ele está ultrapassado.
O que temos hoje é uma compressão das despesas com o pessoal em relação ao
percentual  fixado pela Lei  de Responsabilidade Fiscal,  e,  com isso,  já  se faz um
encaminhamento extremamente grande das alíquotas tributárias, com uma média de
salário pequena e a concentração de tudo na matriz nacional.

O  deputado  João  Vítor  Xavier  (em  aparte)*  -  Deputado  Wander,  estou  no
parlamento há alguns anos, como vereador por Belo Horizonte e como deputado, e
gostaria de fazer um apelo aos deputados, em especial aos da bancada do PT. Todos
sabemos que estamos vivendo um momento de negociação; então, quando houver
alguma coisa de que discordemos,  votemos  contra,  mas vamos votar.  Há muitas
coisas importantes para serem votadas. Quem discordar de alguma parte, de algum
projeto que porventura esteja na pauta...

O presidente  -  Solicitamos a  compreensão das pessoas  que se encontram nas
galerias. O deputado João Vítor Xavier está falando, vamos ouvi-lo.

O deputado João Vítor Xavier (em aparte)* - Muito obrigado, presidente. Estamos
aqui para votar. Apesar de o plenário estar vazio neste momento, há muitos colegas
que se encontram em gabinete, prontos para votar, há muitos colegas que estão aqui,
do lado de fora, trabalhando; há quórum para votarmos, há condições para votarmos.

Portanto, quero fazer um apelo, deputado Wander, em especial à bancada do PT:
se discordam de parte de projetos, se discordam de alguma emenda, se discordam
de algum projeto, é simples, manifestem-se contrários pelo voto, mas vamos votar,
vamos fazer com que esta Casa volte a votar, que seja sim, que seja não. A vida de
muitos servidores públicos está em jogo, a vida de muitos profissionais precisa ser
votada, há aumento salarial para ser votado, há questões do Tribunal de Contas, do
Tribunal de Justiça Militar, de funcionários da saúde, de funcionários da própria Casa,
que  precisam  ter  sua  situação  resolvida.  Então  vamos  deixar  aqui  um  apelo,
deputado Wander Borges, à bancada do PT: se houver algum projeto cujo conteúdo
não tenha obtido acordo, que votem contra, mas que votem. Que deem presença aqui
e votem contra. O voto contra também é uma manifestação. Ninguém aqui é obrigado
a votar a favor de nenhum projeto. Quem quiser se manifestar contrário, se em algum
projeto houver discordância, que votem contra, mas vamos votar.
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Deputado Wander Borges, agradeço-lhe a oportunidade do aparte.
O  deputado  Wander  Borges*  -  Perfeitamente,  deputado  João  Vítor  Xavier.

Obviamente que todas as manifestações, de obstrução, de recomposição de quórum,
de  encerramento  de  plano,  são  plausíveis  dentro  do  Regimento  Interno,  mas
precisamos  trazer  aqui,  à  tona,  uma  questão  muito  séria,  que  isso  já  vem  se
arrastando há quase um semestre. As coisas precisam avançar. E aí quero concordar
com a fala de V. Exa.: é importante darmos vazão ao que está aí e discutirmos. É
importante dizer também, deputado João Vítor Xavier, que estamos terminando um
governo e vamos iniciar outro, mas olhe, sai um CPF e entra outro, e o CNPJ é um
só. Então, as coisas precisam continuar.

Voltando ao assunto da matriz orçamentária, o que é importante apresentar? De
cada R$1.000,00 que se arrecadam neste  país,  R$700,00 vão para os  cofres  do
governo  federal,  e  R$300,00  ficam  para  ser  divididos  entre  todos  os  estados
brasileiros e os mais de 5.500 municípios. Esse entendimento precisa ser revisto a
bem do povo brasileiro.  As coisas precisam ser  organizadas  para  que,  no  futuro,
tenhamos negociações com mais facilidade.

Quero  encerrar  também  agradecendo  ao  Dr.  Cristiano,  do  CCM,  que  nos  tem
acompanhado constantemente, desde as eleições do dia 5 de outubro, fazendo nesta
Casa uma vigília permanente, defendendo também os interesses da sua categoria; à
turma do TJ e a vocês que estão aqui, em sua luta, nas reivindicações, o que é de
suma importância. Um abraço a todos. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - 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.

ACORDO DE LÍDERES
A totalidade dos membros do Colégio de Líderes acordam seja prorrogado até o dia
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10/12/2014 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, 9 de dezembro de 2014.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A presidência acolhe o acordo e determina seu cumprimento.
Mesa da Assembleia, 9 de dezembro de 2014.
Hely Tarqüínio, 2º-vice-presidente, 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  9.251 a 9.255, 9.269, 9.271,
9.272 e 9.274 a 9.277/2014, da Comissão de Segurança Pública, e 9.282/2014, da
Comissão de Meio  Ambiente.  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 Educação - aprovação, na 15ª Reunião Ordinária, em 3/12/2014, do Projeto de

Lei nº 5.539/2014, do governador do Estado; e dos Requerimentos nºs 8.983/2014,
do deputado Duarte Bechir, e 9.038/2014, da deputada Luzia Ferreira;

da  Pessoa  com  Deficiência  -  aprovação,  na  18ª  Reunião  Extraordinária,  em
2/12/2014, dos Projetos de Lei nºs 5.223/2014, do deputado Gil Pereira, 5.416/2014,
do  deputado  Wander  Borges,  e  5.427/2014,  do  deputado  Cássio  Soares;  e  do
Requerimento nº 8.914/2014, do deputado Dalmo Ribeiro Silva;

de Meio Ambiente - aprovação, na 7ª Reunião Extraordinária, em 4/12/2014, dos
Projetos de Lei nºs 5.478/2014, do deputado Antônio Carlos Arantes, com a Emenda
nº 1, e 5.536/2014, do deputado Rogério Correia; e do Requerimento nº 9.062/2014,
da Cipe São Francisco;
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e de Participação Popular - aprovação, na 19ª Reunião Ordinária, em 4/12/2014,
das Propostas de Ação Legislativa nºs 2.036 a 2.038/2014, de autoria popular, todas
na forma de requerimentos apresentados (Ciente. Publique-se.).

Questão de Ordem
O deputado Célio Moreira - Sr.  Presidente, verificando que há 12 deputados em

Plenário e que, para a votação da matéria em pauta, são necessários 39 deputados,
peço a V. Exa. que encerre de plano a reunião.

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 as extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 10, às
9 e às 20 horas, nos termos dos editais de convocação, bem como 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 66ª REUNIÃO ESPECIAL DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª
LEGISLATURA, EM 4/12/2014

Presidência do Deputado Arlen Santiago
Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da Reunião - Composição

da  Mesa  -  Registro  de  Presença  -  Execução  do  Hino  Nacional  -  Palavras  do
Deputado Duarte Bechir - Entrega de Placa - Palavras do  Sr. Antônio Carlos Dias
Athayde -  Apresentação Artística - Apresentação Musical - Palavras do Presidente -
Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os deputados:
Arlen Santiago - Duarte Bechir - Wander Borges.

Abertura
O presidente (deputado Arlen Santiago) - Às 20h10min, 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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Ata
- O deputado Wander Borges, 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 Centro de Integração Empresa-
Escola - Ciee-MG - pelos 35 anos de fundação.

Composição da Mesa
O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa  os Exmos. Srs. Antônio Carlos

Dias  Athayde,  diretor-presidente  do  Ciee-MG;  Sebastião  Alvino  Colomarte,
superintendente  executivo  do  Ciee-MG;  Roberto  Luciano  Fortes  Fagundes,
presidente  da  Associação  Comercial  e  Empresarial  de  Minas  Gerais  -  ACMinas;
Fernando  Passalio  de  Avelar,  subsecretário-geral  da  Subsecretaria  de  Indústria,
Comércio e Serviços da  Secretaria  de Estado de Desenvolvimento Econômico de
Minas  Gerais;  e  deputados  Wander  Borges  e  Duarte  Bechir,  este  autor  do
requerimento que deu origem a esta homenagem.

Registro de Presença
O locutor - Gostaríamos de registrar a presença dos Exmos. Srs.  Geraldo Magela

Barreto, ex-vereador de Belo Horizonte, autor do projeto de lei que declarou o Ciee
utilidade pública municipal; Ney Guimarães, vice-diretor institucional e vice-presidente
do Ciee; Epiphânio Camillo  dos Santos, presidente de honra do Ciee;  José Ailton
Junqueira de Carvalho, presidente da Coopifor;  Antônio Maluf,  conselheiro fiscal e
membro do Ciee; e Ivan, empresário do Diário do Comércio.

Registramos também o recebimento de mensagens que nos foram enviadas pelos
Exmos.  Srs.  Marcos Montes,  deputado federal,  e  José Alves  Viana,  ex-presidente
desta  Casa e  conselheiro  do  Tribunal  de  Contas  do  Estado,  por  meio  das  quais
cumprimentam a entidade pela homenagem, na pessoa do seu diretor-presidente,
que também a representa na Mesa de honra, o Sr. Antônio Carlos Athayde, lamentam
a ausência  em  razão  de  estarem  dando,  neste  momento,  cumprimento  a  outros
compromissos  de  agenda,  cujos  horários  conflitam  com  o  deste  e,  naturalmente,
parabenizam o deputado Duarte Bechir pela brilhante iniciativa.
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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.

Palavras do Deputado Duarte Bechir
O  deputado  Duarte  Bechir  -  Exmo.  Sr.  Deputado  Estadual  Arlen  Santiago,

representando o deputado Dinis Pinheiro,  presidente da Assembleia Legislativa de
Minas Gerais; Sr. Antônio Carlos Dias Athayde, diretor-presidente do Ciee-MG, com
quem tive a oportunidade de trocar algumas ideias - e fiquei muito feliz pelo nosso
encontro e conhecimento; Sr. Sebastião Alvino Colomarte, superintendente-executivo
do Ciee-MG, que também já tive a oportunidade de conhecer (tive oportunidade de
conhecer também um pouco da instituição);  Sr. Roberto Luciano Fortes Fagundes,
presidente  da  ACMinas;  deputado Wander  Borges,  amigo dileto;  Sr.  Fernando de
Avelar,  subsecretário-geral  da Subsecretaria  de Indústria,  Comércio e Serviços da
Secretaria  de Desenvolvimento Econômico;  senhoras e senhores;  boa noite.  Caro
presidente, deputado Arlen Santiago, tenho a particular alegria de ter sido o signatário
do requerimento que motivou a realização desta reunião especial em homenagem
aos 35 anos do Centro de Integração Empresa-Escola de Minas Gerais.

Celebrar esse marco histórico de uma instituição que se firmou em nosso Estado é,
sem dúvida, motivo de satisfação para esta Casa Legislativa, que, neste ato, promove
o  reconhecimento  de  seu  relevante  papel  social  e  evoca  a  memória  e  os  feitos
laboriosos de todos aqueles  que idealizaram, criaram e construíram as condições
para  que  o  Ciee-MG  desse  os  primeiros  passos  e,  ao  longo  do  tempo,  fosse
consolidado  como  entidade  exemplar  em  nosso  Estado,  no  campo  da  formação
educacional  e  profissional.  Dessa  hora  de  júbilo  e  congraçamento  seguramente
compartilham todas as empresas, instituições de ensino e demais entidades, amigo e
irmão Itamar, que se fizeram parceiras dessa ação pioneira e empreendedora que
configura  verdadeiro elo entre o processo de cognição escolar  e a aprendizagem
voltada para o trabalho.

A origem do Centro de  Integração Empresa-Escola  no  Estado de Minas  Gerais
remonta à década de 1970, quando um grupo de educadores e empresários decidiu
fundar, em território mineiro, uma instituição para integrar os mundos do saber e do
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fazer. Tive a oportunidade de conhecer o Prof. Sebastião Alvino Colomarte, que hoje
nos brinda com sua presença à Mesa, e de ver que, dentro desse cidadão, ex-militar,
floresce  o  amor,  o  orgulho  de  ser  deste  torrão  e  de  poder  ajudar  os  menos
favorecidos a conquistar seus ideais.

Portanto, em território mineiro, uma instituição encarregada de integrar os mundos
do saber e do fazer por meio do então assessor técnico e coordenador do Curso
Multinacional  de  Educação  Técnica  e  Formação  Profissional  da  Universidade  do
Trabalho - Utramig formulou contatos com o Ciee em São Paulo, cujas atividades já
se desenvolviam desde 1965. O entusiasmo com as atividades realizadas pelo Ciee
foi compartilhado com o saudoso professor Waldemar Dornas Pereira, então diretor
do Centro Interescolar da Utramig. Diante das possibilidades vislumbradas em favor
da inclusão de muitos estudantes ao mercado de trabalho, por meio de programas de
estágio,  foi  organizado  um  grupo  de  trabalho  para  tornar  realidade  o  sonho  da
implantação do Ciee em Minas Gerais.

Deputado  Wander  Borges,  para  responder  a  esse  desafio,  somaram-se  a
determinação  e  o  empenho  dos  professores  Colomarte  e  Dornas,  da  professora
Therezinha Dardengo, então vinculada à Secretaria de Estado da Educação, do Dr.
Antônio  Eustáquio  Óliver,  assessor  do  então  governador  Ozanan  Coelho,  e  do
professor Hélio José Muzzi de Queiroz, na época, diretor da Utramig. Finalmente, em
8/12/1979, o grupo de entusiastas mineiros testemunhou a instalação definitiva de
uma unidade  independente  e  autônoma em  Minas  Gerais,  registrando  como seu
diretor-presidente o empresário Rômulo de Avelar.  Já em 1985,  tendo o professor
Waldemar  Dornas  Pereira  como  superintendente-executivo,  o  Ciee-MG passou  a
funcionar  em sede própria,  localizada no Bairro de  Lourdes,  e em 1989 iniciou a
construção  da  nova  sede  própria,  localizada  na  Rua  Célio  de  Castro,  no  Bairro
Floresta, nesta Capital, onde atualmente desenvolve suas atividades.

Cumpre-nos destacar, senhoras e senhoras, nessa esteira o significativo papel do
Ciee no apoio efetivo à educação e à atividade produtiva, conciliando essas duas
forças propulsoras na consecução dos avanços econômicos e sociais para o nosso
Estado e sua gente. Ao longo desses 35 anos, o Ciee-MG proporcionou cerca de 500
mil oportunidades de estágios para estudantes do ensino médio e educação superior
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de todo o Estado, tendo atendido cerca de 2 milhões de estudantes, descortinando-
lhes o ambiente ideal para a conquista dos territórios do futuro.

Neste momento de muita alegria e emoção, faço uma pausa para dizer a todos os
participantes que fui entrevistado por uma repórter da consagrada Rádio Itatiaia, que
também  é  ex-aluna  dessa valiosa  instituição.  Portanto,  a  todo  instante,  por  onde
andamos, podemos presenciar o sucesso dessa ideia maravilhosa e desses homens
que, com força e determinação, nos brindam com a iniciativa maravilhosa.

Assim,  a  missão  levada  a  efeito  pelo  Ciee-MG,  em  seus  35  anos  de  profícua
existência,  guarda  perfeita  consonância  com  os  propósitos  delineados  pela
Assembleia Legislativa nas áreas da educação e da atividade produtiva, de modo a
ensejar  o  nosso  respeito  e  reconhecimento  pela  seriedade  e  credibilidade  que
acompanham sua trajetória. Faço um aparte para homenagear o nosso presidente,
deputado  Dinis  Pinheiro,  que  gostaria  de  estar  aqui,  mas,  por  estar  acamado,
recuperando-se de doença - não é nada grave, hoje já esteve na Assembleia -, não
pode comparecer a esta reunião. Mas ele está bem representado pelo deputado Arlen
Santiago.

Senhoras e senhores, nesse diapasão, tornam-se percebidos por todos, os efeitos
positivos que emanam da ação integradora desenvolvida pela instituição. As escolas
agregam o diferencial de oferecer aos alunos uma formação profissional aliada ao
aprendizado  teórico;  as  empresas  absorvem  mão-de-obra  especializada;  e  os
estudantes  enriquecem o seu  conteúdo  curricular  para  a  futura  conquista  de  um
emprego.

Amigos,  senhoras  e  senhores,  certamente  essa caminhada  vitoriosa  encontrará
novos espaços para a afirmação de novos valores e de maiores realizações, levando-
se  em  conta  tudo  o  que  foi  construído  até  aqui  e  contando-se  sempre  com  a
inspiração  da  figura  exponencial  do  saudoso  Prof.  Dornas,  cujo  espírito
empreendedor e dinâmico estará sempre presente, a motivar o Ciee no cumprimento
de  seu  imprescindível  papel  educacional  e  social  na  vida  dos  mineiros.  Muito
obrigado. Boa noite a todos.

Entrega de Placa
O locutor - Neste momento o deputado Arlen Santiago, representando o deputado
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Dinis Pinheiro, presidente da Assembleia Legislativa, fará a entrega ao Sr. Antônio
Carlos  de  Athayde,  diretor-presidente  do  Ciee-MG,  de  placa  alusiva  a  esta
homenagem. A placa a ser entregue contém os seguintes dizeres: “O alinhamento da
formação  educacional  a  significativas  oportunidades  de  inserção  no  mercado  de
trabalho explicita o compromisso perene do Centro de Integração Empresa-Escola no
Estado de Minas Gerais - Ciee-MG - com o desenvolvimento da sociedade mineira.
Com  mais  de  três  décadas  de  existência,  essa  instituição  goza  de  indiscutível
credibilidade e respeito por seu valoroso trabalho, sendo uma referência de utilidade
pública para além das divisas do nosso Estado. A Assembleia Legislativa de Minas
Gerais, ao reconhecer a importância do Ciee-MG para os mineiros, rende a ele justa
homenagem pelos seus 35 anos de fundação”.

O  presidente  -  Convido,  para  nos  acompanhar,  o  deputado  Duarte  Bechir,  o
deputado Wander Borges e o Cel. Colomarte, superintendente e amigo há mais de 44
anos.

- Procede-se à entrega da placa.
Palavras do Sr. Antônio Carlos Dias Athayde

Cumprimento  o  Exmo.  Sr.  deputado  Arlen  Santiago,  representando  o  deputado
Dinis Pinheiro, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais; os
Srs.  Sebastião  Alvino  Colomarte,  superintendente-executivo  do  Ciee-MG;  Roberto
Luciano  Fortes  Fagundes,  presidente  da  Associação  Comercial  e  Empresarial  de
Minas Gerais - ACMinas; Fernando Avelar, secretário-geral da Subsecretaria Estadual
de  Indústria  Comércio  e  Serviço  da  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento
Econômico; o Exmo. deputado Estadual Wander Borges; o Exmo. deputado Duarte
Bechir, presidente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia
Legislativa do Estado de Minas Gerais, autor do requerimento que deu origem a esta
homenagem.  Boa  noite  às  senhoras  e  aos  senhores.  Agradeço  a  todos  a
participação.

É com satisfação que, como diretor-presidente do Ciee de Minas Gerais, em nome
de todos  os  membros  da  Diretoria  Institucional  e  da  Superintendência  Executiva,
cumprimento e manifesto os agradecimentos à Assembleia Legislativa do Estado de
Minas Gerais, na pessoa do Exmo. deputado Arlen Santiago, presidente, neste ato,
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que nos acolhe nesta ilustre Casa. E, em especial,  agradeço ao Exmo. deputado
Duarte Bechir, que requereu esta reunião solene, em homenagem aos 35 anos de
institucionalização do Ciee de Minas Gerais, o que muito nos honra.

Segundo  estudiosos,  educação  e  trabalho  são  instituições  sociais  que  estão
fortemente  associadas  à  valorização  e  promoção  dos  principais  recursos  da
sociedade:  as  pessoas,  como indivíduos e  cidadãos.  Considerados como verso  e
anverso de uma mesma moeda, a educação é a “coroa” que premia o interesse, a
disciplina  e  a  determinação  do  ser  humano  na  aquisição  e  apreensão  do
conhecimento significativo.  O trabalho,  por  sua conta,  é a “cara”  que manifesta o
empenho, a habilidade e a competência do homem em contribuir para si próprio, para
a sua família  e para a comunidade.  Estas duas vertentes,  imprescindíveis  para a
criatividade e engenho da sociedade humana, traduzem-se, em suas manifestações
empíricas,  por  escola  e  empresa.  De  um  lado,  a  escola  é  o  centro  de
desenvolvimento da teoria e, de outro lado, a empresa é o palco de aplicação da
prática. Teoria e prática são requisitos indissociáveis do gênio humano. Elas trilham
caminhos paralelos que não se cruzam.

Quando expressamos os termos saber e fazer, estamos enaltecendo as funções
primordiais das escolas, que capacitam estudantes com reconhecimento teórico para
que o saber seja alcançado. É o fazer, porém, que se complementa com atividades
extraclasse,  no  ambiente  de  atuação  e  no  segmento  empresarial.  Ou seja,  se  o
educando não compartilhar experiências com o mercado de trabalho fica privado do
seu  direito  de  exercer  a  cidadania.  A formulação  teórica  sem  fundamentação  na
realidade concreta não passa de exercício de natureza ficcional. Dessa maneira, os
componentes da aprendizagem significativa conduzem a uma compreensão nítida:
ensina-se aprendendo e aprende-se ensinando e, ainda, aprende-se fazendo e faz-se
aprendendo.

Com o advento da indústria no Brasil,  impulsionada pelo governo do presidente
Juscelino  Kubitschek,  na  década  de  1960,  grandes  fábricas  estrangeiras  se
instalaram  neste  país,  quando  cresceu  a  demanda  por  profissionais  qualificados.
Assim,  com  o  fim  de  suprir  essa  demanda,  surgiram  várias  escolas  técnicas  e
universidades, para formar e qualificar mão de obra. É nessa ebulição, na década de
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1960, que foi instituído o programa de estágio, com a publicação da Portaria nº 1.002,
de  29/9/1967,  pelo  então  ministro  Jarbas  Passarinho,  do  Trabalho  e  Previdência
Social. É a primeira norma legal que trata do estágio no Brasil, que não só valorizou a
prática profissional do educando, como também disponibilizou para a sociedade uma
ferramenta  de  aperfeiçoamento  dos  sistemas  de  educação  e  do  trabalho.  Assim
também, a origem do Centro de Integração Empresa-Escola de Minas Gerais remonta
à década de 1970, como bem destacou o deputado Duarte Bechir, quando um grupo
de educadores e empresários decidiu fundar,  em território mineiro, uma instituição
para integrar os mundos do saber, a escola, e do fazer, o trabalho. Após a realização
de vários estudos e pesquisas, identificou-se a necessidade de se criar uma pessoa
jurídica capaz de promover a interface entre os  meios educacional e empresarial,
visando justamente suprir uma lacuna existente entre os dois sistemas.

No ano de 1978,  o  Prof.  Sebastião  Alvino  Colomarte,  então  assessor  técnico  e
coordenador do curso Multinacional de Educação Técnica e Formação Profissional da
Universidade do Trabalho  Utramig,  na realização  de suas pesquisas,  descobriu  a
existência  do  Centro  de  Integração  Empresa-Escola  do  Estado  de  São  Paulo.
Imediatamente, fez contato - como bem destacou o deputado Duarte Bechir - com um
dos representantes do Ciee-SP,  Sr.  Luiz Guimarães Mesquita.  Com o entusiasmo
acerca da existência do  Ciee-SP e dada a  relevância de suas atividades,  o Prof.
Colomarte  compartilhou  com  o  Prof.  Waldemar  Dornas  Pereira,  então  diretor  do
Centro  Interescolar  da  Utramig,  que  também  abraçou  a  causa  Ciee.  Diante  das
possibilidades vislumbradas,  que significavam a inclusão de muitos estudantes no
mercado de trabalho por meio de programas de estágio, foi organizado um grupo de
trabalho para transformar em realidade o sonho da implantação do Ciee em Minas
Gerais.  O  grupo  foi  constituído  por  grandes  personalidades  sonhadoras,
determinadas  e  consideradas  ousadas  naquela  época,  quais  sejam:  Antônio
Eustáquio  Óliver,  Hélio  José  Muzzi  de  Queiroz,  Sebastião  Alvino  Colomarte,
Therezinha Dardengo e nosso saudoso Waldemar Dornas Pereira.

Nesse cenário, foi feito um novo contato com o Ciee de São Paulo, pelo qual o
grupo avançou na instituição do Ciee em Minas Gerais. Ademais, os integrantes do
grupo contaram com o apoio  do  professor  e  educador  Victório  D'Achille  Palmieri,
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presidente-executivo daquele Ciee-SP e também idealizador do Movimento Ciee no
País. Dessa idealização, surgiu o Centro de Integração Empresa-Escola de Minas
Gerais, que iniciou as suas atividades operacionais em 9/12/1979. O Ciee-MG atua
como uma unidade autônoma do Sistema Nacional  Ciee,  consolidado no País  há
aproximadamente 55 anos. O Ciee-MG, como associação social de interesse público
se  dedica  ao  sistema  de  formação,  que  eleva  a  abrangência  dos  processos
formativos  do  indivíduo.  Esses  processos  se  desenvolvem  na  vida  familiar,  na
convivência  humana,  no  trabalho,  nas  instituições  de  ensino  e  de  pesquisa,  nos
movimentos  sociais,  nas  organizações  da  sociedade  civil  e  nas  manifestações
culturais. Assim é que - pode-se afirmar - a educação vincular-se-á sempre ao mundo
do trabalho e à prática social, tendo entre outros objetivos a preparação básica do
educando para o trabalho e para o exercício da cidadania, no sentido de que ele
possa continuar aprendendo de modo a ser capaz de se adaptar, com flexibilidade, às
novas condições de ocupação e aperfeiçoamento posteriores.

Em seus 35 anos de atividades operacionais, o Ciee-MG trabalhou arduamente nos
campos da educação e da assistência social, com o encaminhamento de estudantes
para a prática de estágios.  Por  consequência  desse trabalho,  o Ciee-MG prestou
relevantes  serviços  à  comunidade  mineira,  obtendo,  dessa  maneira,  o
reconhecimento de utilidade pública dos governos municipal, estadual e federal.

A credibilidade e o respeito conquistados ao longo desses anos foram graças ao
trabalho  incansável  dos  professores  Dornas  e  Colomarte,  de  seus  primeiros
apoiadores,  dos  membros  fundadores  e  titulares,  dos  diretores  institucionais,  dos
conselheiros fiscal e consultivo, dos membros beneméritos, bem como de todos os
funcionários e colaboradores.

Nesse período de 35 anos, 383.808 jovens estudantes foram colocados em estágio.
Esse número é muito gratificante e mantém esse agente de integração perseverante
e firme em seus propósitos. Durante essa trajetória, a equipe de profissionais do Ciee
de Minas vem cumprindo rigorosamente todas as condições estabelecidas para a
prática de estágios de estudantes na Lei nº 11.788, publicada em 25/9/2008, inclusive
as definidas pelos planos pedagógicos das instituições de ensino. Essa preocupação
é  demonstrada  em  todas  as  ações  do  Ciee,  dentre  as  quais  destacamos  as
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seguintes:  programa  de  encaminhamento  de  estágios,  programa  de  informação
profissional,  programa de orientação educacional profissional,  programa de recém-
formados  e  processos  especiais.  E  agora  implantaremos  um  novo  programa em
parceria com o governo do Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de
Estado  de  Desenvolvimento  Econômico,  denominado  Projeto  Estagiário-
Empreendedor.

É motivo  de  muita alegria  e  orgulho  para  essa instituição alcançar  35  anos  de
ilibada atuação no Estado, sob os preceitos da ética e do compromisso social. Nesse
marco  histórico,  a  diretoria  institucional  renova o  compromisso de  manter  o  bom
trabalho que tem sido desenvolvido até aqui, bem como de ampliar e aprimorar cada
vez mais os nossos programas, multiplicando a colocação de jovens estudantes nas
práticas de estágio e de aprendizagem, tudo em consonância com a missão do Ciee
de Minas e os ideais que inspiraram o bem comum.

Em nome da diretoria institucional e do corpo executivo dessa associação, expresso
os  nossos  sinceros  agradecimentos  aos  integrantes  dos  quadros  de  membros
fundadores, de titulares, de beneméritos, dos ex-presidentes, ex-diretores, dos atuais
e ex-conselheiros,  bem como a todos os colaboradores da instituição, aos nossos
parceiros  designados  de  membros  cooperadores,  inclusive  aos  órgãos  da
administração  pública  mineira  e  agentes  políticos,  que  sempre  reconheceram  o
trabalho dessa instituição.

Sabemos  que,  sem a  participação  e  colaboração incisiva  de  cada  uma dessas
pessoas e instituições, não seria possível o exercício de um papel tão importante para
a  sociedade:  o  de  direcionar  jovens  estudantes  ávidos  por  oportunidades  de
integração humanitária, social, cultural, educacional e profissional.

Por fim, faço um agradecimento muito especial à Assembleia Legislativa do Estado
de  Minas  Gerais,  extensivo  aos  77  deputados  que  a  compõem,  por  dignificar  e
enobrecer as atividades do Centro de Integração Empresa-Escola de Minas Gerais,
desempenhadas com tanta responsabilidade e compromisso social no decorrer de
mais de três décadas. Essa distinção, que entendemos legitimada e delegada pelos
20 cidadãos mineiros  que esta Casa representa,  motiva  a perpetuidade da nossa
incumbência de interesse público, na promoção infindável da integração ao mercado
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de trabalho, cuja atividade transcende e fortifica todos os nossos ideais. Expressamos
ao deputado Dinis Pinheiro, presidente desta Casa, no momento representado pelo
Exmo. Sr. deputado Arlen Santiago, as nossas sinceras gratulações, e ao Exmo. Sr.
deputado Duarte Bechir, a nossa eterna gratidão. A todos, senhoras e senhores, meu
muito obrigado pela receptividade e atenção.

Apresentação Artística
O locutor - Como bem sabemos, Guimarães Rosa era um homem apaixonado pelo

sertão. Escreveu muitas histórias tendo o sertão como cenário. Ele dizia que o sertão
é do tamanho do mundo e,  em assim  sendo,  cabe dentro da  gente.  O conto de
Guimarães Rosa que ouviremos a seguir narra a aventura urbana de um grupo de
bêbados. É o conto Nós, os temulentos, tirado de um dos prefácios do livro Tutaméia.
Convidamos o contador de histórias José Maria Gonçalves, mais conhecido por José
Maria, para narrar esse trecho do mestre Guimarães Rosa. O contador José Maria,
assim como Guimarães Rosa,  o Sr.  Sebastião Colomarte, que integra a Mesa de
honra, e o músico Antônio Maria Clarete Machado são naturais de Cordisburgo. Por
gentileza.

- Procede-se à apresentação artística.
Apresentação Musical

O  locutor  -  Convidamos  os  presentes  a  ouvir  o  músico  Antônio  Maria  Clarete
Machado, que apresentará as músicas Canteiros, de Fagner; I started a joke, de Bee
Gees; e A terceira lâmina, de Zé Ramalho.

- Procede-se à apresentação musical.
Palavras do Presidente

Exmos.  Srs.  Prof.  Antônio  Carlos  Dias  Athayde,  diretor-presidente do  Centro de
Integração  Empresa-Escola  -  Ciee-MG,  que  nos  brindou  com  uma  aula;  Cel.
Sebastião Alvino Colomarte, superintendente executivo do Ciee-MG, grande amigo da
nossa família,  principalmente do Cel.  Vicente Gomes da Mota, que nos deixou há
pouco  mais  de  uma  semana;  Roberto  Luciano  Fortes  Fagundes,  presidente  da
Associação Comercial e Empresarial de Minas Gerais - ACMinas; deputado estadual
e amigo Wander  Borges,  e Duarte Bechir,  presidente da Comissão de Educação,
Ciência e Tecnologia da Assembleia de Minas, autor do requerimento que deu origem
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a esta homenagem, deputado que engrandece esta Assembleia, representando muito
bem todos os mineiros e principalmente a região de Campo Belo. O deputado Duarte
Bechir tem feito muito pela educação de Minas Gerais, conduzindo a comissão com
muita capacidade, tenacidade e visão do que precisamos para melhorar a educação
de Minas Gerais, que, apesar de tantas críticas, é considerada pelo MEC como o
melhor Ideb do Brasil. É uma honra amigo Duarte Bechir estarmos aqui.

Senhoras  e  senhores,  a  comemoração  dos  35  anos  do  Centro  de  Integração
Empresa-Escola de Minas Gerais significa o reconhecimento desta Casa Legislativa a
uma  das  iniciativas  voltadas  para  a  juventude  e  a  educação  mais  louváveis  do
Estado.  Fico  muito  satisfeito,  deputado  Duarte  Bechir,  em  estar  presidindo  esta
reunião especial em que é homenageada a educação, a formação das pessoas, num
dia em que a educação infelizmente, pela manhã, foi violentada em Minas Gerais. A
nossa querida Unimontes teve hoje o ato publicado pelo governo do Estado sobre um
reitor que, não tendo dado conta do exercício, foi reprovado nas urnas. Mas, como a
lei  fala  que  é  escolha  do  governo  um  dos  três  mais  votados,  a  comunidade
universitária do Norte de Minas está enlutada. É bom lembrar que, nos últimos anos,
o  senador  Aécio  Neves,  como governador,  sempre  nomeou  o  primeiro  colocado,
assim como o governador Anastasia. Mas hoje estamos tendo a alegria de estar aqui.

Lembro  ao  meu amigo Cel.  Colomarte,  da  nossa querida  Cordisburgo,  que,  no
Grande  Sertão:  Veredas,  num  determinado  momento  Riobaldo  Tatarana,  aquele
matador certeiro de um tiro entre as sobrancelhas da pessoa, na beira de um regato,
fala com Diadorim: “Cheguei à conclusão: o bem e o mal ficam na mão de quem os
pratica”.  As  três  décadas  e  meia  transcorridas  desde  a  fundação  do  Centro  de
Integração  Empresa-Escola,  também  conhecida  pela  inequívoca  qualidade  na
preparação  de  futuros  profissionais  para  o  mundo  do  trabalho,  resultaram  em
milhares  de  oportunidades  de  estágio  para  estudantes  do  ensino  médio  e  da
educação superior  de  todo o  Estado.  A experiência  acumulada pelo  Ciee-MG na
implantação e gestão de programas de estágio a tornou uma reconhecida instituição
de utilidade pública nas esferas municipal, estadual e federal.

Tudo começou no final dos anos 1970, no século passado, quando um grupo de
educadores e empresários decidiu fundar, em Minas Gerais, uma organização para
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integrar os campos do saber e do fazer, a teoria e a prática, a escola e o trabalho.
Diante  da  possibilidade  de  incluir  muitos  estudantes  no  mercado  por  meio  de
programas  de  estágio,  uma  atividade  didático-pedagógica  eficaz  no  propósito  de
profissionalização, foi lançada a semente para transformar em realidade o sonho da
implantação do Ciee em Minas. Em 8/12/1979, finalmente foi possível a instalação
definitiva de uma unidade independente e autônoma em nosso Estado. A partir daí e
graças ao empenho de fundadores e colaboradores, o Ciee tem beneficiado milhares
de  estudantes  do  ensino  médio  e  da  educação  superior,  promovendo  a
profissionalização por meio da extensão escolar nos meios produtivos.

Essa iniciativa é cara para nós, da Assembleia de Minas, que também apoiamos o
Parlamento  Jovem,  outra  iniciativa  inteiramente  dedicada  a  essa  parcela  da
sociedade brasileira que representa o futuro de todos nós. No que diz respeito ao
Ciee, trata-se de formar jovens que não são meramente capacitados para o mercado
de trabalho, mas que, ao ingressarem nesse espaço, o façam com a consciência
crítica  que só  o  ambiente  escolar  pode  proporcionar.  Não custa  lembrar  que,  de
acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, a profissionalização do jovem é
uma etapa do seu processo educativo e, portanto, a razão de ser do trabalho é a
formação, não a produção. Assim, estagiários e aprendizes encontram no Ciee uma
parceira consolidada, agraciada com a confiança das empresas, das instituições de
ensino e, principalmente, dos estudantes.

Contudo, não se pode falar do Centro Integrado sem registrar a perda, apenas três
meses atrás, do professor Waldemar Dornas Pereira, um dos nomes fundamentais do
Ciee  de  Minas  Gerais.  Participando  do  início  da  história  do  Ciee-MG  como  seu
fundador, o professor Waldemar ocupou, desde 1983, o cargo de superintendente
executivo  da instituição.  À frente do Centro Integrado,  o professor  Dornas pautou
suas ações por uma conduta ética, sempre no sentido de integrar os sistemas de
formação, nas escolas, e a absorção, pelas empresas, treinando milhares de jovens,
assistidos  em educação e  na  procura  pelo  primeiro  emprego.  Deixou o  Ciee-MG
firmado em bases sólidas para prosseguir na formação de jovens autônomos, que
saibam fazer novas leituras de mundo, tomar decisões e intervir de forma positiva na
sociedade. Minas Gerais orgulha-se dessa história e dos indivíduos que a moldaram



1105
____________________________________________________________________________

e a moldam. Temos a mais  forte convicção de que o futuro desta instituição terá
novos capítulos à altura de seu presente e de seu passado, sempre calcados na ética
que tanto falta hoje no nosso país.

Termino as minhas palavras colocando de maneira muito precisa a participação do
Ciee,  quando  quis  apresentar  a  lei  de  estágios  para  toda  Minas  Gerais.  O  prof.
Colomarte e outras pessoas do Ciee estiveram no nosso gabinete por semanas a fio
preparando esse projeto de lei que foi aprovado pelo Parlamento. A todos vocês, que
saíram de suas casas para homenagear esta importante instituição, o nosso muito
obrigado. Que realmente não lhes falte o apoio do povo de Minas Gerais pelo tanto
que  têm  colaborado  com  o  nosso  Estado.  Muito  obrigado  a  todos  vocês.
Agradecemos mais esta brilhante iniciativa do deputado Duarte Bechir.

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 extraordinária de terça-feira, dia 9, às 20 horas, nos
termos do edital de convocação, e para a ordinária na mesma data, às 14 horas, com
a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na edição do dia
6/12/2014.). Levanta-se a reunião.

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
DA 17ª LEGISLATURA EM 9/12/2014

Presidência do Deputado Duarte Bechir
Sumário: Comparecimento - Falta de Quórum.

Comparecimento
- Comparecem os deputados:
Arlen Santiago - Duarte Bechir - Fabiano Tolentino.

Falta de Quórum
O presidente (deputado Duarte Bechir) - Às 20 horas, 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
extraordinárias  de  amanhã,  dia  10,  às  9 e  às  20  horas,  nos  termos do edital  de
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convocação, e para a ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a ordem do dia
já anunciada.

ATA DA 21ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS
HUMANOS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

10/5/2011
Às  14h32min,  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,  dá-a  por  aprovada  e  a  subscreve.  A Presidência  informa  que  a
reunião  se  destina  a  debater  a  atuação  do  psicólogo  no  sistema  prisional  e  a
promoção dos  direitos  humanos  e  a  discutir  e  votar  proposições  da  comissão.  A
seguir, comunica o recebimento de ofício dos Srs. Enildo Calixto Louback, presidente
do Sindicato dos Psicólogos de Minas Gerais, e Volney de Araújo Costa, secretário
desse sindicato, em que solicitam a esta comissão encaminhe à Secretaria de Defesa
Social pedido de informações sobre o número de psicólogos que atuam no sistema
prisional  do Estado, bem como quais  os projetos  desenvolvidos com a população
carcerária. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as
Sras.  Cynthia Rejane Correa Araújo Ciarallo,  conselheira do Conselho Federal  de
Psicologia;  Fabiana  Fernandes  da  Silva,  psicóloga  da  Diretoria  de  Saúde  e
Psicossocial da Secretaria de Defesa Social, representando o Sr. Murilo Andrade de
Oliveira,  subsecretário  de  Administração  Prisional;  Camila  Menezes  Teixeira,
psicóloga do Ceresp Gameleira; Marta Elizabeth de Souza, conselheira do Conselho
Regional de Psicologia - CRP; Luciana Maria Silva Franco de Franco, coordenador do
Centro de Psicologia e Política Pública do CRP; Maria Teresa dos Santos, presidente
do Grupo  de Amigos,  e  o  Sr.  Herbert  José Almeida Carneiro,  desembargador  do
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que são convidados a tomar assento
à mesa. O presidente, na qualidade de autor do requerimento que deu origem ao
debate, passa a fazer suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos
convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla
discussão,  conforme  consta  das  notas  taquigráficas.  Cumprida  a  finalidade  da
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reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura
da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de maio de 2011.
Durval Ângelo, presidente - João Leite - Carlin Moura.

ATA DA 11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 3ª
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 14/5/2013

Às 9h38min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Carlos Pimenta e
Pompilio Canavez, membros da supracitada comissão. Estão presentes, também, os
deputados  Hely  Tarqüínio  e  Sargento  Rodrigues.  Havendo  número  regimental,  o
deputado Carlos Pimenta, no exercício da presidência, declara aberta a reunião e,
nos termos do art. 120, inciso III, do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, considera-a aprovada e solicita aos Deputados que a subscrevam. A
presidência informa que a reunião se destina a debater o câncer da mama, bem como
do colo do útero, além de outros que afetam a população feminina. A presidência
interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Lélia Inês Teixeira,
superintendente  de  Inovação  Social,  representando  Nárcio  Rodrigues  da  Silveira,
secretário  de  Estado  de  Ciência,  Tecnologia  e  Ensino  Superior;  Denise  Miranda
Tolentino, representando Dulcinéa da Costa de Souza, representante do Movimento
Mamamiga e os Srs. Leandro Cruz Ramires da Silva, médico mastologista, referência
técnica em câncer da mama, representando Marcelo Gouvêa Teixeira, Secretário |
Municipal  de Saúde de Belo Horizonte; João Henrique Penna Reis, presidente da
Sociedade Brasileira de Mastologia - Regional Minas Gerais; Roberto Porto Fonseca,
presidente  da  Sociedade  Brasileira  de  Cancerologia;  Thadeu  Rezende  Provenza,
superintendente  da  Associação  de  Prevenção  do  Câncer  da  Mulher;  André  Luiz
Gomes,  coordenador-geral  de  Transferência  Tecnológica  do  Cefet,  representando
Márcio Bazílio, diretor-geral do Cefet; Elói Martins Diniz da Silva, responsável pelo
Siscolo e Simama da Secretaria de Estado da Saúde, representando Sérgio Martins
Bicalho, coordenador estadual do Programa de Controle do Câncer do Colo de Útero
e da Mama do Estado de Minas Gerais, que são convidados a tomar assento à mesa.
O deputado Carlos Pimenta como autor do requerimento que deu origem à reunião,
passa  a  fazer  suas  considerações  iniciais.  Logo  após,  passa  a  palavra  aos
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convidados,  para  que  façam  suas  exposições.  Abertos  os  debates,  o  Sr.  Tadeu
Rezende Provenza faz sua apresentação com datashow. Segue-se ampla discussão,
conforme  consta  nas  notas  taquigráficas.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a
presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e do público em
geral, convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária, determina
a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 15 de maio de 2013.
Carlos Mosconi, presidente.

ATA DA 12ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 3ª
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 15/5/2013

Às 10h15min,  comparecem na Sala  das Comissões  o  Deputado Dinis  Pinheiro,
presidente  da  Assembleia  Legislativa  de  Minas  Gerais  e  os  deputados  Carlos
Mosconi,  membros  da supracitada comissão.  Está presente,  também, o deputado
Neider Moreira. Havendo número regimental, o presidente, deputado Carlos Mosconi,
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  incentivar  a  participação  da  sociedade  na  coleta  de  assinaturas  para
apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei de iniciativa popular, que
determine a aplicação de 10% da receita corrente bruta da União na saúde pública. A
presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Vanda
Aparecida  da  Meira,  diretora  administrativa  do  Hospital  de  Itamarandiba,
representando Saulo Converso Lara, presidente da Federação das Santas Casas e
Hospitais Filantrópicos de Minas Gerais; e Arlete de Lourdes Bonfim Gomes, e os Srs.
Erildo  do  Espírito  Santo  Gomes,  prefeito  municipal  de  Itamarandiba;  vereador
Eduardo César Moreira, presidente da Câmara Municipal de Itamarandiba; Wander
Borges,  secretário  de  Estado  de  Regularização  Fundiária;  Délio  Malheiros,  vice-
prefeito municipal de Belo Horizonte; Wandeir José Botelho, superintendente regional
de Saúde de Diamantina, representando Antônio Jorge de Souza Marques, secretário
de Estado de Saúde; Rogério Lemos de Souza, secretário municipal de Saúde de
José Gonçalves  de  Minas  e  vice-presidente  do  Cosems Regional  de Diamantina,
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representando Mauro Guimarães Junqueira, presidente do Colegiado de Secretários
Municipais de Saúde de Minas Gerais; Marcos Provezan Fernandes, presidente da
Subseção da OAB-MG-Itamarandiba, representando Luís Cláudio da Silva Chaves,
presidente da Ordem dos Advogados do Brasil -  Seção MG; Sílvio Pereira Ramos
Júnior,  presidente  da  Associação  Médica  de  Diamantina,  representando  Lincoln
Lopes Ferreira, presidente da Associação Médica de Minas Gerais - AMMG; Afonso
Arinos de Campos Gandra, advogado e ex-prefeito municipal de Itamarandiba, que
são convidados a tomar assento à mesa. Em seguida, o deputado Dinis Pinheiro,
presidente  da  Assembleia  Legislativa  faz  uso da palavra.  Logo após,  o  deputado
Carlos Mosconi, como 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  dos  parlamentares,  dos  convidados  e  do  público  em geral,  convoca  os
membros da comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata
e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de maio de 2013.
Carlos Mosconi, presidente.

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 3ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 22/5/2013

Às 9h33min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Carlos Mosconi,
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 Arlen Santiago, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da comissão presentes. A presidência informa que a reunião se destina a
debater  os  tratamentos  oncológicos  feitos  pelo  Ipsemg  e  a  não  implantação  de
técnicas  de  rádio  tridimensional  conformada  em  outras  tabelas  do  instituto.  A
presidência interrompe os trabalhos ordinários  da reunião para ouvir  a Sra. Maria
Ângela  de  Avelar  Nogueira,  diretora  de  Ações  Especializadas  e  coordenadora  da
Média e Alta Complexidade da SES, representando o secretário de Estado de Saúde,



1110
____________________________________________________________________________

e o Sr. Fernando César Vicente de Paula, assessor-chefe de Políticas e Regulação
em  Saúde,  representando  a  presidente  do  Ipsemg,  que  são  convidados  a  tomar
assento à mesa. A presidência concede a palavra ao deputado Arlen Santiago, autor
do requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações iniciais. Logo
após, passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os
debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  das  notas  taquigráficas.
Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,
convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 24 de maio de 2013.
Carlos Mosconi, presidente.

ATA DA 20ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 3ª
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 12/6/2013

Às 10h15min, comparecem na Câmara Municipal de Paraopeba os deputados Dinis
Pinheiro e Adelmo Carneiro Leão, respectivamente presidente e 3º-vice-presidente da
Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais,  e o deputado Carlos Mosconi,
presidente da supracitada comissão. Estão presentes, também, os deputados Célio
Moreira  e  Duilio  de  Castro.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,  deputado
Carlos Mosconi ,  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  destina-se  a  incentivar  a  participação  da  sociedade  na  coleta  de
assinaturas  para  apresentação  à  Câmara  dos  Deputados  de  projeto  de  lei  de
iniciativa popular  que determine a aplicação de 10% da receita corrente bruta  da
União na saúde pública. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião
para ouvir as Sras. Dinária Loch, vice-prefeita de Paraopeba; Maria Izabel Pereira
Braz,  referência  técnica  dos  sistemas  de  informação  hospitalar  de  Sete  Lagoas,
representando o Sr. Antônio Jorge de Souza Marques, secretário de Saúde; Juliana
Colen, assessora do Departamento de Saúde da Associação Mineira de Municípios,
representando  o  Sr.  Antônio  Carlos  Doorgal  de  Andrada,  presidente  dessa
associação;  Rejane  Valgas  Oliveira  Galvão,  secretária  municipal  de  Saúde  de
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Curvelo, representando o Sr. Mauro Guimarães Junqueira, presidente do Cosems-
MG; Ivana Raimunda de Menezes Melo, conselheira fiscal da Associação Médica de
Sete Lagoas, representando os Srs. Florentino de Araújo Cardoso Filho, presidente
da Associação Médica Brasileira, Lincoln Lopes Ferreira, presidente da Associação
Médica  de  Minas  Gerais,  e  João Batista  Gomes  Soares,  presidente  do  Conselho
Regional  de  Medicina  do  Estado;  e  os  Srs.  Pacífico  Geraldo  de  Deus,  prefeito
municipal de Paraopeba; Aroldo da Costa Melo, presidente da Câmara Municipal de
Paraopeba; Niwman Jackson de Araújo, presidente da Subseção de Paraopeba da
OAB-MG, representando o Sr. Luis Cláudio da Silva Chaves, presidente dessa ordem;
e Lucídio Iustáquio Pio, ex-presidente da Câmara Municipal de Paraopeba, que são
convidados a tomar assento à mesa. Executa-se o Hino Nacional Brasileiro.  Logo
após, o presidente passa a palavra ao Sr. Aroldo Costa Melo, que, de acordo com o
Decreto Legislativo Municipal nº 5, de 2006, cujo projeto foi de autoria do Sr. Lucídio
Iustáquio Pio, agracia com o título de Cidadão Honorário o deputado Dinis Pinheiro.
Na oportunidade, o Sr. Aroldo convida os vereadores locais para que participem da
homenagem. Encerrada a cerimônia, o deputado Carlos Mosconi retoma a direção
dos trabalhos e passa a fazer as 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 dos parlamentares,  dos
convidados e do público em geral, convoca os membros da comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de junho de 2013.
Carlos  Mosconi,  presidente  -  Doutor  Wilson  Batista  -  Arlen  Santiago  -  Carlos

Pimenta - Pompílio Canavez.
ATA DA 39ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM
2/9/2013

Às 14 horas, comparecem na Sala das Comissões os deputados Durval Ângelo,
Rômulo Viegas, Rogério Correia, Célio Moreira (substituindo o deputado Sebastião
Costa, por indicação da liderança do BTR) e Lafayette de Andrada (substituindo o
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deputado Zé Maia,  por  indicação da liderança do BTR),  membros da  supracitada
comissão.  Estão  presentes,  também,  os  deputados  João  Leite  e  Duarte  Bechir.
Havendo número regimental, o presidente, deputado Durval Ângelo, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado Rômulo Viegas,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos  membros  da  comissão  presentes.  A presidência  informa  que  a  reunião  se
destina  a  discutir  a  suposta  perseguição  política  contra  o  ex-deputado  Marcelo
Caetano de Melo. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para
ouvir os Srs. William dos Santos, presidente da Comissão de Direitos Humanos da
OAB-MG; Marcelo Caetano de Melo, advogado e ex-deputado, 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. A presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-
se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação
de  proposições  da  comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são
aprovados os seguintes requerimentos:

nº 7.402/2013, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja realizada visita aos
Centros de Internação Provisória da Região Metropolitana de Belo Horizonte para
obter esclarecimentos sobre denúncias de violação de direitos humanos;

nº  7.403/2013,  do  deputado  Rogério  Correia,  em  que  solicita  seja  realizada
audiência pública para debater violações aos direitos humanos em casos de violência
contra educadores da rede pública estadual de ensino de Minas Gerais;

nº 7.404/2013, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja realizada audiência
pública para debater a situação das vítimas da chacina de Felisburgo e para solicitar
providências para agilizar a punição dos assassinos;

nº 7.405/2013, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja realizada audiência
pública para discutir violações de direitos humanos ocorridas no âmbito do sistema
socioeducativo de Minas Gerais;

nº 7.406/2013, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja realizada audiência
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pública para retomar a discussão sobre o crime conhecido como chacina de Unaí;
nº 7.407/2013, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja realizada audiência

pública  no  Município  de  Santo  Antônio  do  Grama  para  discutir  a  apuração  dos
atentados sofridos pelo prefeito municipal;

nº 7.408/2013, dos deputados Durval Ângelo e Rogério Correia, em que solicitam
seja encaminhado ao presidente e ao corregedor do Conselho Nacional de Justiça -
CNJ - pedido de providências, acompanhado das notas taquigráficas da 39ª Reunião
Extraordinária da comissão, para que avaliem a viabilidade de constituição de uma
comissão,  no âmbito  do CNJ,  com vistas  a apurar  as  denúncias  contidas  nessas
notas  acerca  de  possíveis  irregularidades  relativas  à  Ação  9135820-
07.1992.8.13.0024, na qual figura como parte a empresa Oeste de Empreendimentos
Gerais Ltda., particularmente no que diz respeito aos Embargos de Declaração nº
1.0024.04.308998-6/008 e aos Embargos Infringentes nº 3089986-63.2004.8.13.0024;

nº 7.409/2013, dos deputados Durval Ângelo e Rogério Correia, em que solicitam
seja  encaminhado  ao  corregedor-geral  do  Tribunal  de  Justiça  de  Minas  Gerais  -
TJMG  -  pedido  de  providências,  acompanhado  das  notas  taquigráficas  da  39ª
Reunião  Extraordinária  da  comissão,  para  avaliar  a  viabilidade  de  uma  análise
cautelosa, bem como do encaminhamento de medidas cabíveis, se for o caso, acerca
das denúncias contidas nessas notas acerca de possíveis irregularidades relativas à
Ação nº 9135820-07.1992.8.13.0024, na qual figura como parte a empresa Oeste de
Empreendimentos Gerais Ltda., particularmente no que diz respeito aos Embargos de
Declaração  nº  1.0024.04.308998-6/008  e  aos  Embargos  Infringentes  nº  3089986-
63.2004.8.13.0024;

nº 7.410/2013, dos deputados Durval Ângelo e Rogério Correia, em que solicitam
seja encaminhado ao presidente do Supremo Tribunal Federal  -  STF -,  pedido de
providências, acompanhado das notas taquigráficas da 39ª Reunião Extraordinária da
comissão. para avaliar a possibilidade de uma análise das denúncias contidas nessas
notas e, em face delas, de também se avaliar a viabilidade de um acompanhamento
mais detalhado e ágil da Reclamação nº 15.121, junto a esse Tribunal, relativa aos
Embargos de Declaração nº 1.0024.04.308998-6/008 e aos Embargos Infringentes nº
3089986-63.2004.8.13.0024, integrantes da Ação nº 9135820-07.1992.8.13.0024;
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nº 7.411/2013, dos deputados Durval Ângelo e Rogério Correia, em que solicitam
seja  realizada  visita  ao  procurador-geral  do  Ministério  Público  de  Minas  Gerais  -
MPMG  -  para  entregar,  em  mãos,  as  notas  taquigráficas  da  39ª  Reunião
Extraordinária da comissão, a fim de discutir as denúncias nelas contidas, bem como
possíveis medidas cabíveis, relativas à Açã nº o 9135820-07.1992.8.13.0024, na qual
figura como paree a Empresa Oeste de Empreendimentos Gerais Ltda., tendo o Sr.
Marcelo Caetano de Melo como um de seus sócios;  entregar,  também em mãos,
cópia  da  Apelação  Cível  nº  10024043089986001  e  do  Ofício  nº  190/2013,  da
Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil,  Seção Minas
Gerais, encaminhado ao superintendente da Polícia Federal em Minas Gerais, acerca
dessas mesmas denúncias, em particular de alegada fraude relativa a esses autos;
entregar,  ainda em mãos, cópia da Reclamação nº 15.121, ajuizada pela empresa
Oeste  de  Empreendimentos  Gerais  Ltda.,  junto  ao  Supremo  Tribunal  Federal,  e
discutir  sobre  o  Inquérito  nº  3.530  dessa  mesma  Corte,  contido  na  referida
reclamação;

nº 7.412/2013, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja encaminhado ao
presidente  do  Tribunal  de  Justiça  de  Minas  Gerais  pedido  de  providências,
acompanhado das notas taquigráficas da 39ª Reunião Extraordinária da comissão,
para  que  avalie  a  possibilidade  de,  em  face  do  histórico  de  decisões  judiciais
envolvendo a fazenda Nova Alegria, em Felisburgo, e tendo em vista os preceitos
constitucionais  de  função  social  da  propriedade  e  do  direito  à  moradia,  envidar
esforços  no  sentido  de  agilizar  a  tramitação  do  processo  de  ação  possessória
envolvendo cerca de 500ha da mencionada fazenda considerados terra devoluta pelo
Instituto de Terras de Minas Gerais - Iter-MG;

nº 7.413/2013, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja encaminhado ao
Advogado-Geral  do  Estado  pedido  de  providências,  acompanhado  das  notas
taquigráficas  da  39ª  Reunião  Extraordinária  da  comissão,  para  que  avalie  a
possibilidade  de,  em  face  do  histórico  envolvendo  a  fazenda  Nova  Alegria,  em
Felisburgo,  e  tendo  em  vista  os  preceitos  constitucionais  de  função  social  da
propriedade  e  do  direito  à  moradia,  envidar  esforços  no  sentido  de  buscar  uma
solução  definitiva  acerca  da  ação  possessória  envolvendo  cerca  de  500ha  da
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mencionada fazenda considerados terra devoluta pelo Instituto de Terras de Minas
Gerais - Iter-MG;

nº 7.414/2013, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja encaminhado ao
juiz titular da 12ª Vara Criminal Federal em Belo Horizonte pedido de providências,
acompanhado das notas taquigráficas da 39ª Reunião Extraordinária da comissão,
para avaliar a possibilidade de agilizar as questões relativas à desapropriação e à
reintegração de posse envolvendo a fazenda Nova Alegria, em Felisburgo, levando
em consideração o decreto federal de 2009 acerca do tema, bem como os preceitos
constitucionais de função social da propriedade e do direito à moradia, de modo a
alcançar uma solução pacífica e definitiva para esse já longo e trágico conflito.

Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de setembro de 2013.
Durval Ângelo, presidente - Rômulo Viegas - Rogério Correia.
ATA DA 15ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 3ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 5/12/2013
Às 9h34min,  comparecem na Sala das Comissões os deputados Doutor Wilson

Batista,  Luiz  Humberto  Carneiro,  Gilberto  Abramo  e  Tiago  Ulisses  membros  da
supracitada comissão. Havendo número regimental,  o presidente, deputado Doutor
Wilson Batista, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
do deputado Tiago Ulisses, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da  comissão  presentes.  A
presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta
e suspende a reunião. Às 12h46min, são reabertos os trabalhos, com as presenças
dos  deputados  Doutor  Wilson,  Antônio  Lerin  e  Rômulo  Viegas  (substituindo  o
deputado  Luiz  Humberto  Carneiro,  por  indicação  da  liderança  do  BTR).  Estão
presentes os Deputados Zé Maia e Célio Moreira. O presidente acusa o recebimento
da seguinte proposição, da qual designou como relator o deputado mencionado entre
parênteses:  Projeto  de  Lei  Complementar  nº  54/2013  (deputado Rômulo  Viegas).
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  de Redação Final  do  Projeto  de  Lei
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Complementar nº 54/2013. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece
a presença de todos,  convoca os membros da  comissão para  a próxima reunião
extraordinária, na mesma data, às 14h30min, desconvoca a reunião de 20h30min,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de dezembro de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - Lafayette de Andrada - Luiz Humberto Carneiro.
ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 4ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 11/6/2014
Às  14h45min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  a  deputada  Liza  Prado

(substituindo o deputado Antonio Lerin,  por  indicação da liderança do BAM) e  os
deputados  Doutor  Wilson  Batista  e  Sebastião  Costa,  membros  da  supracitada
comissão.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,  deputado  Doutor  Wilson
Batista,  declara aberta a reunião e,  em virtude da aprovação de requerimento do
deputado Sebastião Costa, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da  comissão  presentes.  A
presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  apreciar  pareceres  em  fase  de
redação final e a discutir e votar proposições da comissão. A presidência suspende os
trabalhos. São reabertos os trabalhos, com a presença dos deputados Doutor Wilson
Batista,  Gilberto  Abramo  e  João  Leite  (substituindo  o  deputado  Luiz  Humberto
Carneiro, por indicação da liderança do BTR). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem
do Dia), que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições
sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada
um por sua vez, os pareceres de redação final da Proposta de Emenda à Constituição
nº 59/2013, dos Projetos de Resolução nºs 2.914/2012 e 4.288/2013, do Projeto de
Lei  Complementar  nº  59/2014  e  dos  Projetos  de  Lei  nºs  5.206/2014,  2.112/2011,
2.905/2012, 3.996/2013, 4.179/2013, 4.475/2013 e 4.683/2013(relator: deputado João
Leite). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão
e a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão
e votação  são  aprovados  os  pareceres  de  redação final  dos  Projetos  de  Lei  nºs
3.478/2012,  4.418/2013,  4.465/2013,  4.525/2013,  4.610/2013,  4.815/2013,
5.009/2014,  5.020/2014,  5.032/2014,  5.074/2014,  5.082/2014,  5.088/2014  e
5.089/2014 (relator: deputado Gilberto Abramo). 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, 16 de junho de 2014.
Lafayette de Andrada, presidente - Duarte Bechir - Gustavo Valadares.

ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E
REGIONALIZAÇÃO NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 28/10/2014
Às 15h36min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Luzia Ferreira e os

deputados André Quintão e Rogério Correia (substituindo os deputados Paulo Lamac
e Pompílio  Canavez,  respectivamente,  por indicação da liderança do Bloco Minas
sem Censura),  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 Rogério Correia, dispensa a leitura da ata da
reunião  anterior,  a  qual  é  dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da
comissão presentes. A presidência informa que a reunião se destina a 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 10.678/2014, da deputada Luzia Ferreira, em
que  solicita  seja  realizada  reunião  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais  e
Regionalização para debater, em audiência pública, as delimitações geográficas do
Município de Antônio Dias, em relação aos municípios do seu entorno. 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.
Paulo Lamac, presidente - Antônio Carlos Arantes - Rogério Correia.

ATA DA 1ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE DIREITOS HUMANOS, DE
DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, DO TRABALHO, DA

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL E DE PARTICIPAÇÃO POPULAR NA 4ª
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 5/11/2014

Às 14h43min,  comparecem na Sala  das Comissões o  deputado Durval  Ângelo,
membro  da Comissão  de  Direitos  Humanos;  a  deputada Liza  Prado,  membro da
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Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência; e o deputado André
Quintão, membro da Comissão de Participação Popular. Havendo número regimental,
o presidente, deputado Durval Ângelo, declara aberta a reunião e esclarece que não
há  ata  a  ser  lida  por  ser  esta  a  primeira  reunião  conjunta  destas  comissões.  A
presidência informa que a reunião se destina a debater a proposta de revisão do
Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015, no exercício de 2015,
no âmbito da Rede de Desenvolvimento Social e Proteção. A presidência interrompe
os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Maria Albanita Roberta de Lima
e  Maria  Juanita  Godinho  Pimenta,  subsecretárias,  representando  o  Sr.  Juliano
Fisicaro Borges, secretário-adjunto de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social
e gerente do Projeto Estruturador Assistência Social e Direitos Humanos; e Andréa
Maria Almeida Medrado, gerente do Projeto Estruturador Travessia;  e o Sr.  César
Augusto  Caldas  Júnior,  gerente  do  Projeto  Estratégico  Água  para  Todos,
representando  o  Sr.  Bruno  Oliveira  Alencar,  secretário-adjunto  de  Estado  de
Desenvolvimento e Integração do Norte e Nordeste de Minas Gerais e gerente do
Projeto Estruturador Desenvolvimento Social dos Vales do Jequitinhonha, Mucuri e
Norte de Minas, que são convidados a tomar assento à mesa. O deputado Durval
Ângelo, 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. O deputado André Quintão assume a direção dos trabalhos.
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.
Durval Ângelo, presidente - André Quintão - Liza Prado.
ATA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 4ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 26/11/2014
Às 9h43min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Carlos Mosconi,

Carlos Pimenta e Doutor Wilson Batista, membros da supracitada comissão. Havendo
número regimental, o presidente, deputado Carlos Mosconi, declara aberta a reunião
e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado Carlos Pimenta, dispensa a
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leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da comissão presentes. A presidência informa que a reunião se destina a
apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da comissão. O
presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais designou como
relatores  os  deputados  mencionados  entre  parênteses:  Projetos  de  Lei  nºs
5.446/2014 (relator: deputado Doutor Wilson Batista); 5.502/2014 (relator: deputado
Carlos  Pimenta)  e  5.573/2014  (relator:  deputado Arlen  Santiago),  todos  em  turno
único. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão
e a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 8.936, 9.023 e
9.026/2014.  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,
para posterior apreciação, o Requerimento nº 10.910/2014, em que se solicita seja
realizada reunião para  debater,  em audiência pública,  o Programa de Intervenção
Precoce Avançada - 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.

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

Sala das Comissões, 10 de dezembro de 2014.
Carlos Mosconi,  presidente -  Doutor Wilson Batista - Pompílio Canavez - Carlos

Pimenta.
ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
DA 17ª LEGISLATURA, EM 2/12/2014

Às 10h7min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Célio Moreira e
Rogério  Correia  (substituindo  o  deputado  Sávio  Souza  Cruz,  por  indicação  da
liderança do MSC), membros da supracitada comissão. Havendo número regimental,
o presidente, deputado Célio Moreira, 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
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presidência informa que a reunião se destina a realizar novo balanço do andamento
das obras de despoluição e revitalização da Lagoa da Pampulha. A seguir, comunica
o recebimento de  e-mail da Sra. Thamyres, encaminhado por meio do Fale com a
Assembleia,  em que envia  sugestões  para  o  aprimoramento  de  políticas  públicas
voltadas para a água potável.  Comunica também o recebimento de ofício da Sra.
Maria  Coeli  Simões  Pires,  secretária  de  Casa  Civil  e  Relações  Institucionais,
publicado  no  Diário  do  Legislativo em  28/11/2014.  A  presidência  interrompe  os
trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Katiane Cristina de Brito Almeida,
gerente de Monitoramento de Qualidade das Águas do Instituto Mineiro de Gestão de
Águas - Igam; Andréa Regina Mello Fonseca, professora da Escola Estadual Madre
Carmelita;  e os Srs. Rogério Noce Rocha,  ouvidor ambiental  do Estado de Minas
Gerais;  Heberth  Percope  Seabra,  gerente  de  filial  da  Caixa  Econômica  Federal,
representando o gerente regional, Marx Fernandes dos Santos; José Lauro Nogueira
Terror, secretário de Obras de Belo Horizonte; Ivayr Nunes Soalheiro, secretário de
Meio Ambiente de Contagem; Valter Vilela Cunha, gestor da Meta 2014 da Copasa-
MG; Ricardo Motta Pinto Coelho, professor associado da Universidade Federal de
Minas  Gerais;  Flávio  Marcus  Ribeiro  de  Campos,  presidente  da  Associação  dos
Amigos da Pampulha; Fábio Souza Melo, diretor de Meio Ambiente da Associação
Pró-Civitas  dos  Bairros  São  Luís  e  São  José,  representando  a  presidente,  Sra.
Juliana Renault Vaz; Carlos Augusto Moreira, presidente da Terra Viva Organização
Ambiental; Antônio Eustaquio da Rocha Soares, presidente do Pampulha Iate Clube -
PIC;  e  Joventino  Tavares  dos  Santos,  presidente  do  Conselho  Administrativo  da
Associação Atlética Banco do Brasil - AABB -, que são convidados a tomar assento à
mesa. Registram-se as presenças das deputadas Luzia Ferreira e Liza Prado e dos
deputados Duarte Bechir e Carlos Pimenta. A deputada Luzia Ferreira e os deputados
Célio Moreira e Rogério Correia, autores do requerimento que deu origem ao debate,
tecem suas  considerações  iniciais.  Logo  após,  o  presidente  passa a  palavra  aos
convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla
discussão, conforme consta das notas taquigráficas. Neste momento, o presidente
recebe do Sr. Marcus Vinícius Polignano, presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica
do Rio das Velhas, manifesto contrário à aprovação do Projeto de Lei nº 5.245/2014,
de autoria do deputado Lafayette de Andrada, que altera a Lei nº 15.082, de 27 de
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abril  de  2004,  que  dispõe  sobre  rios  de  preservação  permanente  e  dá  outras
providências. A presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião e, cumprida a
finalidade desta, agradece a presença de todos, convoca os membros da comissão
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2014.
Célio Moreira, presidente - Gustavo Corrêa - Luiz Henrique.

ATA DA 49ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS
HUMANOS NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

2/12/2014
Às 14h41min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Durval Ângelo,

Rogério Correia e Carlos Mosconi (substituindo o deputado Zé Maia, por indicação da
Liderança do BTR), membros da supracitada comissão. Está presente, também, o
deputado 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 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  10.924/2014,  do  deputado  Rogério  Correia,  em  que  solicita  seja  realizada
reunião com a finalidade de debater em audiência pública o convênio do governo
federal  para  funcionamento  do  Centro  de  Referência  em  Direitos  Humanos  do
Instituto Pauline Reichstul, no Município de Belo Horizonte;

nº  10.925/2014,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  Corregedoria-Geral  de  Polícia  Militar  pedido  de  providências,
acompanhado das notas taquigráficas da 27ª Reunião Ordinária desta comissão, para
a apuração das denúncias de prática, em tese, de abuso de autoridade, excesso de
poder e violação de direitos fundamentais, cuja prática é imputada ao Maj. PM Júlio
César de Oliveira Paiva, comandante da 4ª CIA. Independente de Frutal;

nº  10.926/2014,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Promotoria de Justiça de Defesa da Criança e do Adolescente da
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Comarca de Frutal pedido de providências, acompanhado das notas taquigráficas da
27ª Reunião Ordinária desta comissão, para a apuração das denúncias de violação
de direitos fundamentais do menor Kilmer Albino Souza Honório, imputadas ao Maj.
PM Júlio César de Oliveira Paiva;

nº  10.927/2014,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja
encaminhado  ao  Comando-Geral  da  PMMG  pedido  de  providências  para  o
afastamento  do  Maj.  PM  Júlio  César  de  Oliveira  Paiva,  comandante  da  4ª  CIA.
Independente de Frutal, tendo em vista as denúncias da prática, em tese, de atos de
abuso de autoridade, excesso de poder e violação de direitos humanos em desfavor
do 1º-Ten. PM Kilmer Magno Honório e de seu filho Kilmer Albino Souza Honório,
apresentadas na 27ª Reunião Ordinária desta comissão;

nº 10.928/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja encaminhado à
Corregedoria-Geral e à Ouvidoria da Polícia Federal; à Casa Civil e à Secretaria de
Direitos  Humanos da Presidência da República;  à Fundação Nacional  do Índio;  à
Comissão  Interamericana  de  Direitos  Humanos  da  Organização  dos  Estados
Americanos; à Corregedoria da Polícia Militar  da Bahia;  ao Conselho Nacional de
Direitos Humanos; e ao Ministério da Justiça pedido de providências, acompanhado
do  dossiê  apresentado  nesta  reunião,  para  averiguar  as  possíveis  denúncias  de
violência estatal contra os pataxós de Boca da Mata, no sul da Bahia, contidas nesse
documento. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de
todos, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2014.
Rogério Correia, presidente.

ATA DA 28ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA 4ª
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 3/12/2014

Às  9h13min,  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,  dá-a  por  aprovada  e  a  subscreve.  A presidência  informa  que  a
reunião se destina a debater a saúde e a possível violação de direitos humanos dos
servidores públicos do Estado. A seguir, comunica o recebimento de correspondência
publicada no  Diário do Legislativo nas datas mencionadas entre parênteses: ofícios
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das Sras. Lutiana Nacur Lorentz, procuradora do Trabalho; Maria Amélia Gomes de
Souza  Reis,  presidente  da  Fundação  Jorge  Duprat  Figueiredo  de  Segurança  e
Medicina  do  Trabalho;  Maria  Coeli  Simões  Pires,  secretária  de  Casa  Civil
(27/11/2014); Carolina Augusta da Rocha Rosado, procuradora da República em São
Mateus (ES); Maria Coeli Simões Pires, secretária de Casa Civil; Christiane Neves
Procópio  Malard,  defensora  pública-geral  do  Estado;  Ana Lúcia  Almeida  Gazzola,
secretária de Educação; e do Sr. Bertholdino Apolônio Teixeira Júnior, diretor-geral do
IEF(28/11/2014).  Suspende-se  a  reunião.  Reabertos  os  trabalhos,  verifica-se  a
presença  dos  deputados  Rogério  Correia  e  Durval  Ângelo.  O  deputado  Rogério
Correia assume a presidência e interrompe os trabalhos ordinários da reunião para
ouvir as Sras. Mônica Fernandes Abreu, representante da Associação Sindical dos
Trabalhadores  em  Hospitais  do  Estado  de  Minas  Gerais  -  Asthemg;  Joselma  de
Araújo  Assunção  Fonseca,  técnica  em  enfermagem  do  Hospital  Regional  de
Barbacena;  Ana  Célia  Lima  Carneiro,  enfermeira  do  Centro  Psiquiátrico  da
Adolescência  e  Infância  -  Cepai;  e  o  Sr.  Carlos  Augusto  dos  Passos  Martins,
coordenador-geral  da  Asthemg,  que  são convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  O
deputado Rogério Correia, como 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, convoca os membros da comissão para a
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de dezembro de 2014.
Rogério Correia, presidente - Maria Tereza Lara - Duarte Bechir.

ATA DA 29ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA
PÚBLICA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

3/12/2014
Às 9h40min, comparecem na Sala das Comissões o deputado Sargento Rodrigues,

membro da supracitada comissão. Estão presentes, também, os deputados Alencar
da Silveira Jr. e Paulo Lamac. Havendo número regimental, o presidente, deputado
Sargento Rodrigues, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião
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anterior, dá-a por aprovada e a subscreve. A presidência informa que a reunião se
destina a debater os acontecimentos na região do entorno do Estádio Governador
Magalhães  Pinto  -  Mineirão  -  em  dias  de  eventos,  tais  como  a  presença  de
“flanelinhas”, vendedores ambulantes ilegais, a ausência de sanitários químicos, entre
outros fatos que causam transtornos aos moradores dos bairros próximos ao Estádio.
A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Maria
Inês  de  Oliva  Ferreira  Franco,  gerente  de  Ação  Regional  Noroeste/Pampulha,
representando Ramon Victor César, diretor-presidente da Empresa de Transportes e
Trânsito de Belo Horizonte - BHTrans; e os Srs. Humberto Pereira de Abreu Júnior,
secretário  regional  da Secretaria  Regional  Municipal  Pampulha;  Cap. PM Ronaldo
Sanglard  Bastos,  comandante  da  17º  Cia.  da  Polícia  Militar  do  Estado  de  Minas
Gerais; Felipe Dias Falles, delegado de Polícia Civil do Estado de Minas Gerais; Pier
Giorgio Senesi Filho, secretário municipal de Serviços Urbanos de Belo Horizonte;
Itamar  de  Oliveira  Pacheco  Filho,  comandante  da  Guarda  Municipal  de  Belo
Horizonte;  Cel.  PM  Edvaldo  Piccinini  Teixeira,  vereador  do  Município  de  Belo
Horizonte;  Major  PM  Ricardo  Henriques,  assessor  de  Inteligência  Corporativa  e
Análise de Riscos do Minas Arena - Gestão de Instalações Esportivas S.A.; Claude
Rene Camille Mines, vice-presidente da Associação dos Moradores dos Bairros São
José e São Luís - Pró-Civitas; Fábio Souza Melo, diretor de Meio Ambiente da Pró-
Civitas;  William  José  de  Freitas,  colaborador  do  Lar  dos  Meninos  Dom  Orione;
Ricardo Luiz Faedda, presidente do Sindicato dos Taxistas, 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 nas notas taquigráficas. A presidência retoma os trabalhos ordinários
da reunião. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de
todos, convoca os membros da comissão para a próxima reunião extraordinária de
4/12/2014, às 10 horas, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2014.
João Leite, presidente - Sargento Rodrigues - Duarte Bechir - Sebastião Costa.
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ATA DA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO
POPULAR NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

3/12/2014
Às 14h38min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Maria Tereza Lara e

os deputados André Quintão e Duarte Bechir,  membros da supracitada comissão.
Havendo número regimental, o presidente, deputado André Quintão, declara aberta a
reunião e,  em virtude da aprovação  de  requerimento  do  deputado Duarte  Bechir,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos  membros  da  comissão  presentes.  A presidência  informa  que  a  reunião  se
destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da
comissão.  Passa-se  à  2ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  que  compreende  a
discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após
discussão e votação, são aprovadas, cada uma por sua vez, na forma de emendas
aos Projetos de Lei nºs 5.496/2014 e 5.497/20147 as Propostas de Ação Legislativa
nºs 2.046, 2.053, 2.058, 2.122, 2.136, 2.141, 2.144/2014; na forma de emendas ao
Projeto  de  Lei  nº  5.496/2014 as Propostas  de Ação Legislativa  nºs  2.044,  2.057,
2.062, 2.092, 2.118, 2.119, 2.132, 2.139, 2.140, 2.143, 2.149, 2.152, 2.154, 2.155,
2.156, 2.176/2014; na forma de emendas ao Projeto de Lei nº 5.497/2014 (LOA) as
Propostas  de  Ação  Legislativa  2.056,  2.079,  2.133,  2.138,  2.142,  2.148/2014;  na
forma  de  requerimento  a  Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  2.105/2014.  E  são
rejeitadas  as  Propostas  de Ação Legislativa  nºs  2.099 e  2.104/2014.  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, 4 de dezembro de 2014.
André Quintão, presidente - Duarte Bechir - Bosco.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.446/2014

Comissão de Saúde
Relatório

De autoria do deputado Antonio Lerin, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo



1126
____________________________________________________________________________

declarar  de  utilidade  pública  o  Hospital  da  Criança,  com  sede  no  Município  de
Uberaba.

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

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.446/2014 pretende declarar de utilidade pública o Hospital da

Criança, com sede no Município de Uberaba, pessoa jurídica de direito privado, sem
fins lucrativos, que tem como escopo prestar serviços de assistência médica, cirúrgica
e hospitalar a crianças e adolescentes com idade até 14 anos.

Na consecução de seu propósito, a instituição promove a assistência médica e a
prática  de  preceitos  relativos  à  higiene  pré-natal  e  infantil,  realiza  seminários  e
palestras e mantém publicações técnicas especializadas sobre trabalhos e assuntos
relativos a suas atividades.

Tendo em vista o relevante  trabalho  desenvolvido pela  referida entidade para  a
manutenção da saúde e da qualidade de vida das crianças e dos adolescentes do
Município de Uberaba, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de
utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 5.446/2014, em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2014.
Doutor Wilson Batista, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.500/2014
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do deputado Tadeu Martins Leite, o projeto de lei em tela visa declarar

de utilidade pública a Associação Comunitária dos Moradores de Josenópolis, com
sede no Município de Josenópolis.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e
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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 5.500/2014 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária dos Moradores de Josenópolis, com sede no Município de Josenópolis,
pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter beneficente, que tem
como escopo promover o desenvolvimento da comunidade local.

Com esse propósito, a instituição promove atividades assistenciais, realiza obras
para melhoria da região e desenvolve atividades culturais e esportivas.

A Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça, tem como
finalidade adequar o nome da entidade ao consubstanciado no art. 1º de seu estatuto.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  social  desenvolvido  pela  Associação  dos
Moradores de Josenópolis, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título
de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 5.500/2014, em turno

único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 10 de dezembro de 2014.
Wander Borges, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.573/2014
Comissão de Saúde

Relatório
De autoria da deputada Luzia Ferreira, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar  de utilidade pública a Fundação Hospitalar  São Francisco de Assis,  com
sede no Município de Belo Horizonte.

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

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,
conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.
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Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.573/2014 pretende declarar de utilidade pública a Fundação

Hospitalar São Francisco de Assis, com sede no Município de Belo Horizonte, pessoa
jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter beneficente, que tem como
escopo a melhoria da qualidade de vida dos moradores do Bairro Concórdia, por meio
da promoção do desenvolvimento comunitário.

Com esse propósito, a instituição promove a assistência integral à saúde, incentiva,
apoia e participa do desenvolvimento da pesquisa, do ensino e do desenvolvimento
institucional, e executa obras de caráter assistencial.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela pela referida fundação com a
comunidade  do  bairro  Concórdia,  no  Município  de  Belo  Horizonte,  consideramos
meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 5.573/2014, em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 10 de dezembro de 2014.
Arlen Santiago, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.586/2014
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria da deputada Luzia Ferreira o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Moradores  da  Comunidade  de
Conceição de Itaguá, 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 5.586/2014 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Moradores da Comunidade de Conceição de Itaguá, com sede no Município de
Brumadinho, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como
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escopo  a  defesa  dos  direitos  dos  moradores  e  o  desenvolvimento  daquela
comunidade.

Na consecução de seu propósito, a instituição trabalha no sentido de promover a
integração e o bem-estar dos moradores da comunidade, desenvolvendo atividades
assistenciais, culturais e recreativas. Além disso, a entidade busca apoiar e colaborar
com  grupos  educacionais  organizados  para  o  atendimento  de  crianças,  jovens  e
adultos.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido Associação dos Moradores da
Comunidade de Conceição de Itaguá, em defesa dos interesses das pessoas que
vivem naquela  comunidade,  consideramos meritória  a  iniciativa  de  lhe  outorgar  o
título de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 5.586/2014, em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 10 de dezembro de 2014.
Wander Borges, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.613/2014
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria da deputada Luzia Ferreira, o projeto de lei  em tela visa declarar de

utilidade pública a ONG Cidadania, 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  5.613/2014  pretende  declarar  de  utilidade  pública  a  ONG
Cidadania, com sede no Município de Belo Horizonte. Trata-se de pessoa jurídica de
direito  privado,  sem fins  lucrativos,  de caráter  beneficente,  que tem como escopo
promover a geração de trabalho e renda comunitários  por  meio de programas de
qualificação profissional.
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A  instituição  promove  o  ensino  de  práticas  produtivas  cooperativistas  e
associativistas,  difunde  valores  relativos  a  paz,  ética  e  cidadania  e  promove  a
assistência social e o voluntariado.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  desenvolvido  pela  ONG  Cidadania,
consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 5.613/2014 em

turno único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 10 de dezembro de 2014.
Wander Borges, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.615/2014
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do deputado Neider Moreira, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública o Centro de Reabilitação contra Dependência Química Gileade, com
sede no Município de Alvinópolis.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  20/11/2014 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 5.615/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Centro de Reabilitação contra Dependência Química Gileade, 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
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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 (com alteração registrada em
20/11/2012),  o art.  25  veda a remuneração de seus diretores e conselheiros;  e o
parágrafo único do art. 29 determina que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio
remanescente reverterá a entidade congênere que tenha os mesmos objetivos da
instituição dissolvida.

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

Projeto de Lei nº 5.615/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 10 de dezembro de 2014.
Sebastião  Costa,  presidente  -  Duilio  de  Castro,  relator  -  Dalmo  Ribeiro  Silva  -

Braulio Braz.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.641/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 727/2014, 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 e de educação de jovens e adultos - EJA -
situada no Centro de Internação do Adolescente São Cosme, em Teófilo Otôni.

A proposição foi publicada no  Diário do Legislativo de 4/12/2014 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  5.641/2014 tem por  escopo dar  a  denominação de  Escola

Estadual  Rubem  Alves  à  escola  estadual  de  ensino  fundamental  e  médio  e  de
educação de jovens e adultos - EJA - situada no Centro de Internação do Adolescente
São Cosme, em Teófilo Otôni.

No  que  se  refere  à  competência  normativa,  as  matérias  que  só  podem  ser
reguladas  pela  União,  de  interesse  nacional,  estão  enumeradas  no  art.  22  da
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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
enquadrem 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 disciplinamento jurídico 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 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° 5.641/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Duilio de Castro, relator - Dalmo Ribeiro Silva - Luiz

Henrique.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.645/2014

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do deputado Bonifácio Mourão, o projeto de lei em epígrafe visa declarar
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de  utilidade  pública  a  Sociedade  do  Serro  Pró-Raízes  -  Sentinela  e  Cidadania  -
Serraízes -, com sede no Município do Serro.

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 5.645/2014 pretende declarar de utilidade pública a Sociedade

do Serro Pró-Raízes - Sentinela e Cidadania - Serraízes -, com sede no Município do
Serro, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter beneficente,
que tem como escopo a melhoria das condições de vida da comunidade local, por
meio da prestação de serviços sociais.

Com esse propósito, a instituição promove a capacitação para o trabalho; a defesa
e a efetivação de direitos; a assistência social e o apoio à integração comunitária; a
defesa e a valorização do patrimônio cultural; a defesa da criança e do adolescente e,
além  disso,  realiza  ações  de  inclusão  por  meio  da  produção  de  cultura,  arte  e
pesquisas de interesse para a comunidade.

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° 5.645/2014, em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 10 de dezembro de 2014.
Wander Borges, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.651/2014
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do deputado Bonifácio Mourão, o projeto de lei em epígrafe visa declarar

de utilidade pública a Associação dos Seguidores e Amigos do Bem - ASA-B -, com
sede no Município do Serro.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e
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concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.
Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

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

O Projeto de Lei nº 5.651/2014 pretende declarar de utilidade pública a Associação
dos Seguidores e Amigos do Bem - ASA-B -, com sede no Município do Serro, pessoa
jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter beneficente, que tem como
escopo  desenvolver  ações  sociais  voltadas  para  pessoas  em  situação  de
vulnerabilidade; desenvolver ou apoiar iniciativas direcionadas aos idosos; promover,
apoiar e defender a cultura rural por meio de iniciativas no campo da pesquisa, da
divulgação, da realização de eventos, da representação e do controle social.

Com  esse  propósito,  a  instituição  promove  e  apoia  iniciativas  e  práticas  que
estimulem a integração dos associados com a comunidade.

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

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 5.651/2014 , em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 10 de dezembro de 2014.
Wander Borges, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.048/2013
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do deputado Sargento Rodrigues, o projeto de lei em epígrafe “concede

anistia  a  praças  da  Polícia  Militar  de  Minas  Gerais  excluídos  da  corporação  em
virtude do movimento reivindicatório ocorrido em julho de 1997”.

A matéria foi publicada no Diário do Legislativo de 9 de maio de 2013 e distribuída
às Comissões de Constituição e Justiça, Fiscalização Financeira e Orçamentária e
Administração Pública.

Vem agora a esta comissão a fim de ser examinada preliminarmente 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
A proposição em exame concede anistia a praças da Polícia Militar de Minas Gerais

excluídos da corporação em virtude do movimento reivindicatório ocorrido em julho de
1997, assegurando-lhes todos os direitos legais decorrentes do efetivo exercício do
cargo anterior à data de sua exclusão.

Em sua justificação, o autor da proposta explica que, com o advento da Emenda à
Constituição  Estadual  nº  39,  de  1999,  os  militares  excluídos  por  participarem no
movimento  reivindicatório  de  1997  foram  incorporados  aos  quadros  do  Corpo  de
Bombeiros Militares, ou seja, em cargos distintos daqueles que ocupavam antes da
expulsão.

Cita ainda a anistia  concedida pela Lei Federal  nº 12.505, de 11 de outubro de
2011, aos militares mineiros e de outros estados que participaram de movimentos
reivindicatórios, a qual abrangeu os crimes definidos no Decreto-Lei nº 1.001, de 21
de outubro de 1969, e as infrações conexas.

Por fim, conclui que a anistia suprime os efeitos e a sanção dos delitos, extinguindo
processos já em curso e impedindo a instauração de novos, cancelando condenações
já transitadas em julgado, possuindo, portanto, efeito retroativo.

Apresentada uma síntese  da matéria,  passa-se  a analisar  os  aspectos  jurídico-
constitucionais que envolvem o tema.

Por  força  do  disposto  no  art.  25,  caput,  da  Constituição  Federal,  cada  estado
membro  detém  autonomia  para  legislar  sobre  direitos  e  obrigações  dos  seus
servidores públicos, observadas as regras constitucionais, razão pela qual, quanto ao
aspecto  da  competência  legislativa,  não  há  óbice  para  o  prosseguimento  da
tramitação da proposta em análise.

Frise-se  que  no  presente  caso  a  pretensão  da  proposição  é  exclusivamente
disciplinar o cumprimento da Lei Federal nº 12.505, de 11 de outubro de 2011, que,
em  seu art.  1º,  I,  e  em seu  art.  2º  já  estabelece a  extensão  da  anistia  para  as
infrações disciplinares conexas aos crimes anistiados:

“Art. 1º - É concedida anistia aos policiais e bombeiros militares que participaram de
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movimentos reivindicatórios por melhorias de vencimentos e condições de trabalho
ocorridos: (Redação dada pela Lei nº 12.848, de 2.013.)

I  -  entre o  dia  1º  de  janeiro  de  1997 e  a  publicação desta  lei  nos Estados de
Alagoas, de Goiás, do Maranhão, de Minas Gerais, da Paraíba, do Piauí, do Rio de
Janeiro, de Rondônia e de Sergipe; (Incluído pela Lei nº 12.848, de 2.013.)

(…)
Art. 2º - A anistia de que trata esta lei abrange os crimes definidos no Decreto-Lei

no 1.001, de 21 de outubro de 1969 - Código Penal Militar, e as infrações disciplinares
conexas,  não  incluindo  os  crimes  definidos  no  Decreto-Lei  no  2.848,  de  7  de
dezembro de 1940 - Código Penal, e nas leis penais especiais”.

Conforme bem fundamentado pela Advocacia-Geral da União em sua manifestação
exarada na Ação Direita de Inconstitucionalidade nº 4.869, em trâmite no Supremo
Tribunal Federal, que questiona exatamente a constitucionalidade da Lei Federal nº
12.505, de 11 de outubro de 2011:

“A concessão de anistia é decisão de ordem política, com implicações em todas as
ordens do poder de punir do Estado e que vai além da finalidade própria das normas
dedicadas  a  simplesmente  disciplinar  regime  jurídico  de  servidor  militar  e  de
estruturar serviços a cargo do Estado-membro.

A  anistia  diz  respeito  a  decisões  políticas  que  levam  em  conta  fatores  que
ultrapassam os limites de interesse de cada unidade da Federação considerada em si
mesma.”

Quanto  ao  conteúdo  da  proposição,  também  não  vislumbramos  óbices  jurídico-
constitucionais para o prosseguimento da sua tramitação.

Contudo, entendemos que a proposta merece apenas uma adequação para ajustá-
la à realidade consumada em nosso Estado, tendo em vista o fato informado pela
Secretaria de Estado de Defesa Social - Seds - de que todos os direitos e garantias
dos  militares,  inclusive  os  vencimentos  referentes  ao  período  entre  a  data  da
exclusão e a reinclusão no Corpo de Bombeiros, já foram devidamente assegurados
quando da incorporação determinada pela Emenda Constitucional nº  39,  de 1999,
donde  a  inexistência  de  geração  de  despesa  com  pessoal  que  impeça  o
prosseguimento  da  proposição  em  decorrência  dos  óbices  da  Lei  de
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Responsabilidade Fiscal (arts. 16, 17 e 21, parágrafo único, da Lei Complementar nº
101, de 2000).

Visando  adequar  a  proposição ao referido  fato,  sugere-se  a  sua  aprovação  na
forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

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

do Projeto de Lei nº 4.048/2013 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.
SUBSTITUTIVO Nº 1

Concede  anistia  às  praças  da  Polícia  Militar  de  Minas  Gerais  excluídas  da
corporação em virtude do movimento reivindicatório ocorrido em junho de 1997.

Art. 1° - Fica concedida anistia a praças da Polícia Militar de Minas Gerais excluídos
da corporação em virtude do movimento reivindicatório ocorrido em junho de 1997,
em observância do disposto na Lei Federal nº 12.505, de 11 de outubro de 2011.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 10 de dezembro de 2014.
Sebastião Costa,  presidente e relator  -  Duilio  de Castro -  Sargento Rodrigues -

Rômulo Viegas - Gustavo Valadares.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.048/2013

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do deputado Sargento Rodrigues, o projeto de lei em epígrafe “concede
anistia  às  praças  da  Polícia  Militar  de  Minas Gerais  excluídas  da  corporação em
virtude do movimento reivindicatório ocorrido em julho de 1997”.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  9/5/2013  e  distribuída  às
Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  Fiscalização  Financeira  e  Orçamentária  e
Administração Pública.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade
e legalidade do projeto na forma do Substitutivo n°1, que apresentou.

Cabe a esta comissão analisar a matéria quanto aos seus aspectos de mérito, nos
termos do art.102, I, “a” e “c”, do Regimento Interno.
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Fundamentação
O projeto de lei em análise concede anistia às praças da Polícia Militar de Minas

Gerais excluídas da corporação em virtude do movimento reivindicatório ocorrido em
julho  de  1997,  assegurando-lhes  todos  os  direitos  legais  decorrentes  do  efetivo
exercício do cargo anterior à data de sua exclusão.

A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  entendeu  pela  juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da proposição na forma do Substitutivo nº 1, já que a
matéria  tratada  na  proposição  encontra-se  inserida  na  competência  residual  do
Estado,  bem  como  por  não  se  tratar  de  assunto  constante  em  rol  de  iniciativa
exclusiva de determinado órgão ou autoridade.

Quanto ao conteúdo, o Substitutivo nº 1, aprovado pela Comissão de Constituição e
Justiça, sugere alteração da proposição para adequar o seu objeto à realidade do
Estado consistente no fato de os direitos e garantias dos militares abrangidos pela
anistia, inclusive os vencimentos referentes ao período entre a data da exclusão e da
reinclusão no Corpo de Bombeiros, já terem sido devidamente assegurados quando
da incorporação determinada pela Emenda à Constituição nº 39, de 1999.

Com relação ao mérito  da  proposta,  entendemos  que o  seu conteúdo está  em
compatibilidade  com  o  interesse  público,  merecendo  o  prosseguimento  da  sua
tramitação e aprovação em plenário.

Conforme  já  justificado  no  parecer  da  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  o
objetivo da proposição é apenas concretizar a decisão política nacional, já adotada
pelo  Congresso  Nacional,  em  anistiar  os  militares  participantes  de  movimentos
grevistas, vez que a sua punição por este fato não se compatibiliza com o regime
democrático e com o princípio republicano implementados pela Constituição Federal
de 1988.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.408/2014 na

forma do Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 10 de dezembro de 2014.
Gustavo  Corrêa,  presidente  -  Duilio  de  Castro,  relator  -  Sargento  Rodrigues  -

Rômulo Viegas.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.783/2013
Comissão de Saúde

Relatório
De autoria do deputado Adelmo Carneiro Leão, o projeto de lei em tela institui o

Plano Estadual  para a Humanização do Parto e dispõe sobre a administração de
analgesia em partos naturais de gestantes no Estado.

A proposição  foi  distribuída  para  as  Comissões  de  Constituição e  Justiça  e  de
Saúde e foi analisada preliminarmente pela primeira, que concluiu pela juridicidade,
constitucionalidade  e  legalidade  da  matéria,  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  que
apresentou.

Vem a matéria, agora, a esta comissão para receber parecer quanto ao mérito, em
cumprimento do disposto no art. 188 combinado com o art. 102, XI, do Regimento
Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em estudo visa a instituir o Plano Estadual para a Humanização do

Parto, a fim de garantir, na rede pública de saúde do Estado, assistência humanizada
à gestante. De acordo com a justificação do autor, é fundamental que o poder público
ofereça  condições  para  que  as  parturientes  exerçam  o  seu  direito  ao  parto
humanizado, de forma a acolher com dignidade a mulher e o recém-nascido, como
sujeitos de direitos que são.

O Programa de Humanização no Pré-Natal e Nascimento - PHPN - foi criado pelo
Ministério da Saúde por meio da Portaria GM/MS nº 569, de 1º/6/2000, com o objetivo
de  assegurar  a  melhoria  do  acesso,  da  cobertura  e  da  qualidade  do
acompanhamento pré-natal, da assistência ao parto e puerpério, às gestantes e ao
recém-nascido, na perspectiva dos direitos de cidadania.

A humanização do parto compreende pelo menos dois aspectos fundamentais. O
primeiro diz respeito à convicção de que é dever das unidades de saúde receber com
dignidade a mulher, seus familiares e o recém-nascido, o que requer atitude ética e
solidária por parte dos profissionais de saúde e a organização da instituição de modo
a criar um ambiente acolhedor e a instituir rotinas hospitalares que rompam com o
tradicional isolamento imposto à mulher. O segundo se refere à adoção de medidas e
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procedimentos  sabidamente  benéficos  para  o  acompanhamento  do  parto  e  do
nascimento,  evitando-se  práticas  intervencionistas  desnecessárias  que,  embora
tradicionalmente realizadas, não beneficiam a mulher nem o recém-nascido e que
frequentemente acarretam riscos para ambos.

Muitas são as formas de se prestar uma assistência humanizada ao parto. Uma das
principais ações é o incentivo ao parto natural e a redução dos índices de cesárea
como indicação primária. Outras ações importantes são: o incentivo ao aleitamento
materno e a educação da mulher sobre os cuidados inerentes à amamentação; a
elaboração de critérios clínicos para a indicação somente em casos específicos de
amniotomia  (ruptura  nas  membranas  que  envolvem  o  feto,  para  induzir  o  parto),
administração de ocitocina (hormônio utilizado para aumentar as contrações uterinas
e acelerar o trabalho de parto) e episiotomia (incisão efetuada na região do períneo
para ampliar o canal do parto), favorecendo a correta utilização desses métodos para
respeitar  o ritmo biológico de cada mulher e diminuir  o risco de práticas violentas
durante o parto; incentivo à interação entre mãe e filho, por meio de medidas como
permitir que a criança fique no colo da mãe após o nascimento e facilitar o alojamento
de mãe e filho no mesmo aposento; incentivo à presença do pai na sala de parto; e
capacitação de doulas (acompanhantes do parto).

Com a edição da Portaria nº 1.459, de 24/6/2011, o Ministério da Saúde implantou a
Rede Cegonha,  cujo objetivo  é  organizar  a  rede de Atenção à Saúde Materna e
Infantil no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS - para fomentar a implementação
de um novo modelo de assistência com foco na atenção ao parto, ao nascimento, ao
desenvolvimento e ao crescimento da criança de zero aos vinte e quatro meses de
idade.  Essa  estratégia  será  implementada  gradativamente  em  todo  o  território
nacional, de acordo com critérios epidemiológicos, taxa de mortalidade infantil e razão
entre mortalidade materna e densidade populacional.

As  diretrizes  do  PHPN  foram  atualizadas  pela  Portaria  nº  371,  editada  pelo
Ministério da Saúde em 7/5/2014, a qual institui um conjunto de recomendações para
a organização da atenção integral e humanizada ao recém-nascido no momento do
nascimento  em  estabelecimentos  de  saúde  que  realizam  partos,  tais  como:  a)
assegurar o contato pele a pele do recém-nascido em ritmo respiratório normal com a
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mãe imediatamente após seu nascimento, colocando-se o bebê sobre o abdômen ou
tórax da mãe de acordo com sua vontade, de bruços, e cobri-lo com uma coberta
seca e aquecida; b) assegurar o aleitamento materno na primeira hora de vida do
bebê, exceto em casos de mães HIV ou HTLV positivas; c) realizar o exame físico,
pesagem e vacinação do recém-nascido, entre outros procedimentos, apenas depois
da  sua  primeira  hora  de  vida;  d)  clampear  o  cordão  umbilical  do  recém-nascido
somente após cessadas as pulsações do recém-nascido (aproximadamente de 1 a 3
minutos), exceto em casos de mães isoimunizadas ou HIV/HTLV positivas, em que o
clampeamento deve continuar  sendo feito  de  imediato;  e)  seguir  o fluxograma do
Programa de Reanimação da Sociedade Brasileira de Pediatria para o recém-nascido
com respiração ausente ou irregular.

Apesar  do  arcabouço  legal  vigente  que  regulamenta  o  direito  ao  parto  e  ao
nascimento humanizados,  há muitos relatos de mães que sofreram algum tipo de
violência  obstétrica,  caracterizada  pela  apropriação  indevida  do  corpo  e  dos
processos  reprodutivos  das  mulheres  pelos  profissionais  de  saúde,  por  meio  de
tratamento  abusivo,  uso  indiscriminado  de  medicações  e  patologização  dos
processos naturais, causando a perda de autonomia e a capacidade de decisão da
mulher.  Na  contramão  dessa  política,  está  também  o  alto  índice  de  cesáreas
programadas por médicos sem o devido esclarecimento às gestantes.

Consideramos  que  o  projeto  em  análise  é  meritório  e  nos  posicionamos
favoravelmente à sua aprovação por esta Casa, pois entendemos que as medidas ora
apresentadas contribuem para a suplementação das ações que visam à instalação de
um novo paradigma de atenção humanizada à saúde da mulher  e da  criança na
gestação e no parto, as quais ainda permanecem como um desafio para a saúde
pública, tanto no que se refere à assistência em si quanto aos aspectos filosóficos do
cuidado,  ainda  centrado  em  um  modelo  medicalizante,  hospitalocêntrico  e
tecnocrático.

Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça argumentou que
alguns dos dispositivos do projeto em estudo afrontam o princípio da separação dos
poderes, estabelecido no art.  2º  da Constituição da República de 1988. Por essa
razão, entendeu por bem retirar da proposição em análise os artigos que se referem a
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ações de natureza administrativa, cuja iniciativa é de competência privativa do Poder
Executivo. A comissão anterior apresentou ainda o Substitutivo nº 1 para adequar os
demais dispositivos do projeto em comento ao ordenamento jurídico-constitucional,
acrescentando-os como diretrizes  para humanizar  a assistência ao parto à Lei  nº
11.335, de 20/12/1993, que dispõe sobre a saúde reprodutiva da mulher e do homem.

Entendemos que as alterações propostas pela Comissão de Constituição e Justiça
visam a adequar o texto da proposição à técnica legislativa; porém, consideramos
que  a  norma  deve  ser  mantida  como  um  texto  autônomo.  Por  essa  razão,
apresentamos o Substitutivo nº 2 ao final deste parecer, o qual dá nova redação ao
projeto  original,  detalhando  os  seus  comandos  para  garantir  maior  eficácia  no
exercício dos direitos nele estabelecidos.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.783/2013, no

1º turno, na forma do Substitutivo nº 2, redigido a seguir.
SUBSTITUTIVO Nº 2

Dispõe sobre a humanização da assistência à mulher e à criança durante o ciclo
gravídico-puerperal.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O Estado garantirá à mulher e à criança o direito de receber assistência

humanizada e segura durante o ciclo gravídico-puerperal na rede pública de serviços
de saúde.

Parágrafo único - Para os efeitos desta lei, entende-se por ciclo gravídico-puerperal
o período que compreende a gestação, o pré-parto, o parto e o puerpério.

Art.  2º  -  Desde que as  condições  clínicas  da  mulher  e  da  criança permitam, a
assistência humanizada durante o ciclo gravídico-puerperal compreenderá:

I - a preferência pela utilização de métodos menos invasivos e mais naturais;
II - a garantia da segurança do processo fisiológico do parto, sem oferecer risco à

saúde da mulher e da criança;
III - a adoção de rotinas e procedimentos cuja extensão e conteúdo tenham sido

objeto de revisão e avaliação científica por parte da Organização Mundial da Saúde -
OMS - ou de outras instituições de excelência reconhecida;
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IV - a garantia à gestante do direito de optar pelos procedimentos que lhe propiciem
maior conforto e bem-estar;

V - a garantia do direito a um acompanhante indicado pela gestante durante o ciclo
gravídico-puerperal;

VI - o estímulo à utilização de métodos não farmacológicos de alívio da dor;
VII - a disponibilização de métodos farmacológicos de alívio da dor;
VIII -  a garantia ao recém-nascido de ser mantido ligado à placenta pelo cordão

umbilical  até  a  cessação  da  pulsação  espontânea,  salvo  nos  casos  de  urgente
necessidade de intervenção para cuidados especiais;

IX  -  a  garantia  ao  recém-nascido  de  ser  entregue  à  sua  mãe  para  contato  e
amamentação em livre demanda imediatamente após nascer e durante a primeira
meia hora de vida;

X - o direito do recém-nascido à amamentação materna sem a introdução de leite
artificial ou equivalente;

XI - o direito do recém-nascido de não receber medicamentos sem autorização da
mãe durante o período de permanência no estabelecimento de saúde;

XII  -  a  realização  de  atividades  educativas  para  conscientizar  a  gestante  e  os
profissionais  de  saúde  sobre  os  procedimentos  e  benefícios  do  atendimento
humanizado;

XIII  -  o  estímulo  à  publicação  de  protocolos  que  descrevem  as  rotinas  e  os
procedimentos  de  assistência  ao  parto,  bem  como  disponibilização  dos  dados
estatísticos sobre os tipos de parto e procedimentos adotados como rotina por opção
da gestante.

Art. 3º - Durante o ciclo gravídico-puerperal a mulher terá direito a:
I  -  ser  tratada  com  respeito,  de  modo  individual  e  personalizado,  garantida  a

preservação de sua intimidade;
II - decidir pelo parto natural, evitando-se práticas invasivas sem justificativa clínica;
III - ser informada sobre a evolução do trabalho de parto e o estado de saúde da

criança;
IV  -  ser  informada  sobre  as  diferentes  possibilidades  de  intervenções  médico-

hospitalares para que escolha a qual se submeterá, se o seu quadro clínico permitir;
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V - ser informada sobre os benefícios da lactação e receber apoio para amamentar;
VI  -  estar  acompanhada por  uma pessoa de sua confiança e  livre escolha  nos

atendimentos durante o ciclo gravídico-puerperal;
VII - ter a seu lado o recém-nascido em alojamento conjunto durante a permanência

no estabelecimento de saúde, quando as condições clínicas o permitirem.
Art. 4° - A gestante não será submetida a exames e procedimentos cujos propósitos

sejam pesquisa científica, treinamento e aprendizagem, salvo quando autorizados por
Comitê de Ética para Pesquisas com Humanos e pela própria mulher mediante Termo
de Consentimento Livre e Esclarecido.

Art. 5º - A gestante terá direito à elaboração de um Plano Individual de Parto, no
qual constarão:

I  -  a  indicação  dos  estabelecimentos  onde  será  prestada  assistência  à  mulher
durante a gestação e o parto e as equipes responsáveis por essa assistência;

II - a indicação de pessoas não vinculadas à unidade de saúde autorizadas a atuar
de forma complementar na assistência ao parto;

III - a vontade expressa da gestante em relação:
a) à presença de um acompanhante nos atendimentos realizados durante o ciclo

gravídico-puerperal;
b) aos métodos a serem utilizados para alívio da dor;
c) ao uso de posição verticalizada no parto;
d) a alojamento conjunto.
Art.  6º  -  Durante  a  elaboração  do  Plano  Individual  de  Parto,  a  gestante  será

informada pela equipe de saúde sobre as rotinas e os procedimentos de assistência
ao parto pelos quais poderá optar, bem como sobre as vantagens e os riscos de cada
um deles.

Art. 7º - O Plano Individual de Parto só poderá ser alterado se forem necessárias
intervenções para garantir a saúde da mulher ou da criança.

Parágrafo único - As intervenções previstas no  caput,  assim como a justificativa
clínica do procedimento adotado, serão registradas no prontuário da gestante pelo
médico responsável,

Art. 8° - Além das intervenções previstas no art.  7°,  os seguintes procedimentos
serão registrados no prontuário com a devida justificativa clínica:
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I - administração de enemas;
II - administração de ocitocina sintética;
III - esforços de puxo prolongados e dirigidos durante o período expulsivo;
IV - amniotomia;
V - episiotomia;
VI - tração ou remoção manual da placenta;
VII - adoção de dieta zero durante o trabalho de parto;
VIII - tricotomia;
IX - dilatação manual do colo uterino.
Art. 9° - No atendimento à gestante durante o ciclo gravídico puerperal, é vedado

aos profissionais da equipe de assistência à saúde:
I  -  realizar  procedimento  que  não  tenha  evidência  científica  ou  que  seja

contraindicado pelas Boas Práticas de Atenção ao Parto e Nascimento, preconizadas
pela OMS;

II - submeter a gestante a procedimento sem a devida justificativa médica;
III - praticar violência obstétrica.
Parágrafo único - Para os efeitos desta lei, entende-se como violência obstétrica a

prática  de  ações  por  parte  dos  profissionais  de  saúde  que  causem  a  perda  da
autonomia  da  mulher  para  decidir  sobre  seu  corpo  e  sua  sexualidade  durante  o
trabalho de parto e o puerpério, entre as quais:

I - tratar a mulher de forma desumanizada;
II - administrar medicamentos de forma abusiva;
III - tratar os processos naturais como patologias;
IV - tratar a mulher de forma agressiva, com a utilização de termos depreciativos

para os processos naturais do ciclo gravídico-puerperal;
V - demonstrar preconceito em relação a cor, etnia, idade, escolaridade, religião,

cultura,  crenças,  condição  socioeconômica,  estado  civil  ou  situação  conjugal,
orientação sexual ou identidade de gênero;

VI - ignorar as demandas da mulher relacionadas ao cuidado e à manutenção de
suas necessidades humanas básicas;

VII - induzir a mulher a aceitar uma cirurgia cesariana sem que seja necessária;
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VIII - realizar cirurgia cesariana sem recomendação clínica;
IX - recusar atendimento oportuno e eficaz à mulher;
X - transferir a mulher para outra unidade de saúde sem que haja garantia de vaga

e tempo hábil para chegar ao local;
XI  -  impedir  a  presença  de  acompanhante  durante  o  pré-parto,  o  parto  e  o

puerpério;
XII - impedir a atuação complementar da pessoa indicada no Plano Individual de

Parto para auxiliar no parto a que ser refere o inciso II do art. 5° desta lei;
XIII  -  impedir  que a mulher  se comunique com pessoas externas ao serviço de

saúde, impossibilitando-a de conversar e receber visitas;
XIV - submeter a mulher aos procedimentos a que se refere o art. 8° sem a devida

justificativa clínica;
XV - manter a gestante em posição ginecológica ou litotômica, supina ou horizontal,

quando houver meios para realização do parto verticalizado, salvo se solicitado por
ela;

XVI - acelerar os mecanismos de parto, mediante rotação e tração da cabeça ou da
coluna cervical da criança;

XVII - manter algemada, durante o trabalho de parto, parto e puerpério, a mulher
que cumpre pena privativa de liberdade;

XVIII - impedir o contato da criança com a mãe logo após o parto, ou impedir o
alojamento conjunto, impossibilitando a amamentação em livre demanda na primeira
meia hora de vida, salvo se a mulher ou a criança necessitar de cuidados especiais;

XIX - impedir a mulher de acompanhar o recém-nascido quando este necessitar de
cuidados especiais no estabelecimento de saúde, inclusive em unidade de terapia
intensiva neonatal.

Art. 10 - As disposições desta lei são extensivas ao atendimento à mulher em caso
de abortamento e no parto de natimorto.

Art. 11 - As instituições e os profissionais que não cumprirem o estabelecido nesta
lei responderão no âmbito civil, penal e administrativo por suas ações ou omissões,
sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 13.317, de 24 de setembro de 1999.

Parágrafo único - Os casos de violência obstétrica serão notificados aos Conselhos



1147
____________________________________________________________________________

Regionais de Medicina e de Enfermagem e ao Ministério Público para os devidos
encaminhamentos  e  aplicações  de  penalidades  administrativas  aos  profissionais
envolvidos, sem prejuízo do disposto no caput.

Art. 12 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 10 de dezembro de 2014.
Carlos Mosconi, presidente - Doutor Wilson Batista, relator - Carlos Pimenta - Arlen

Santiago - Pompílio Canavez.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.969/2014

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia
Relatório

De autoria do deputado Rômulo Viegas, o Projeto de Lei nº 4.969/2014 objetiva
autorizar o Poder Executivo a adotar uma cartilha de orientação às crianças para a
prevenção contra a pedofilia via internet, integrando-a à grade curricular na rede de
ensino público do Estado.

A proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Educação,
Ciência e Tecnologia. A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade,
constitucionalidade  e  legalidade  do  projeto,  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  que
apresentou.

Vem agora a proposição a esta comissão para, nos termos do art. 188, combinado
com o art. 102, VI, “a”, do Regimento Interno, receber parecer quanto ao mérito.

Fundamentação
A proposição de lei em apreço tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a adotar

uma  cartilha  de  orientação  às  crianças  para  a  prevenção  contra  a  pedofilia  via
internet, tornando-a parte da grade curricular na rede de ensino público do Estado.

A Comissão de Constituição e Justiça, na esfera de sua competência, manifestou-
se favoravelmente  à  matéria,  na  forma do Substitutivo  nº  1,  que apresentou,  por
considerar  “que  medidas  autorizativas,  como  a  prevista  no  projeto,  mostram-se
inócuas, uma vez que o Executivo já possui competência para a prática desse tipo de
ações, no caso, a instituição de campanha informativa de combate à pedofilia”. No
substitutivo que apresentou para preservar a essência do projeto de lei em análise, a
referida comissão propôs alterar a Lei nº 18.366, de 1º/9/2009, que instituiu a Semana
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de Combate à Pedofilia, reforçando o combate à pedofilia na internet nas escolas da
rede estadual de ensino.

Segundo  a  Classificação  Internacional  de  Doenças,  publicação  da  Organização
Mundial  da  Saúde,  a  pedofilia  é  definida  como um  transtorno  caracterizado  pela
formação  de  fantasias  sexualmente  excitantes  e  intensas,  impulsos  sexuais  ou
comportamentos  envolvendo  atividades  sexuais  com  crianças  pré-púberes  ou  no
início da puberdade.

A  Central  Nacional  de  Denúncias  de  Crimes  Cibernéticos,  vinculada  à  ONG
SaferNet  Brasil,  recebe,  em  média,  2.500  denúncias  por  dia  de  páginas  com
evidências de crimes cibernéticos, entre eles, o de ponografia infantil ou pedofilia. A
referida ONG é uma associação civil de direito privado, com atuação nacional, sem
fins lucrativos ou econômicos, fundada em 20/12/2005 por um grupo de cientistas da
computação, professores, pesquisadores e bacharéis em direito, com a finalidade de
desenvolver  pesquisas  e  projetos  sociais  voltados  para  o  combate  à  pornografia
infantil na internet brasileira. Constata-se, portanto, que o tema abordado no projeto
em análise é extremamente pertinente.

Cabe ressaltar, no entanto, que, de acordo com o art. 12 da Lei Federal nº 9.394, de
20/12/1996, conhecida como Lei  de Diretrizes e Bases da Educação Nacional,  os
estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de
ensino,  terão  a  incumbência  de  elaborar  e  executar  sua proposta  pedagógica.  O
projeto de lei em exame busca instituir nova disciplina a ser adicionada ao currículo
da educação básica, o que representa invasão da autonomia reservada aos sistemas
de ensino e estabelecimentos escolares.

Portanto,  diante  da  inconsistência  jurídica  da  medida  autorizativa  constante  no
projeto  original,  apontada  pela  comissão  que  nos  precedeu,  e  da  ruptura  da
autonomia pedagógica das escolas, julgamos que o substitutivo apresentado propõe
tratamento  mais  adequado  à  matéria  do  que  o  projeto  tal  como  originalmente
apresentado. Somos, portanto, favoráveis à sua aprovação.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.969/2014, na

forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.
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Sala das Comissões, 10 de dezembro de 2014.
Duarte Bechir, presidente e relator - Doutor Wilson Batista - Gustavo Valadares.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 5.265/2014
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do deputado Braulio Braz, o projeto de lei em epígrafe autoriza o Poder

Executivo a doar ao Município de Brás Pires o imóvel que especifica.
Publicada  no Diário  do  Legislativo de  6/6/2014,  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 16/6/2014, esta relatoria solicitou que, nos termos do art. 301 do
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 5.265/2014 visa autorizar o Poder Executivo a doar ao Município
de Brás Pires o imóvel com área de 10.000m², situado no Povoado Ribeirão de Santo
Antônio, naquele município, e registrado sob o nº 14.867, a fls. 120 do Livro 3-IS.

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 escola.
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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  903/2014,  posicionou-se  favoravelmente  à  pretendida  transferência  de
domínio,  desde que a área  a  ser  transferida  à  municipalidade seja  alterada para
6.000m², uma vez que a Escola Estadual José Alves de Magalhães ocupa a área de
4.000m².

A nota técnica faz referência ao memorial descritivo dos 6.000m² a serem doados,
mas esse documento não foi apensado ao processo. Assim, a comissão de mérito
deverá, por ocasião de sua análise, incorporar a descrição do perímetro da área a ser
doada ao projeto de lei em análise.

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

legalidade do Projeto de Lei nº 5.265/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 10 de dezembro de 2014.
Sebastião  Costa,  presidente  -  Dalmo  Ribeiro  Silva,  relator  -  Duilio  de  Castro  -

Braulio Braz.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 5.611/2014

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria  do  governador  do  Estado e  encaminhado a  esta  Casa por  meio  da
Mensagem nº 717/2014, o projeto de lei  em análise “institui  a carreira de Analista
Fazendário no âmbito da Secretaria de Estado de Fazenda”.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  20/11/2014,  foi  o  projeto  distribuído  às
Comissões de Constituição e  Justiça,  de  Administração Pública e de Fiscalização
Financeira e Orçamentária.

Em cumprimento do disposto no art. 173, § 2°, do Regimento Interno, foi anexado à
proposição o Projeto de Lei n° 4.894/2014, de autoria do deputado Lafayette Andrada,
que “altera a Lei n° 15.464, de 13 de janeiro de 2005, e a Lei n° 16.190, de 22 de
junho de 2006”.
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A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade
e legalidade do projeto, na forma do Substitutivo n°1 que apresentou.

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 analisado “institui a carreira de Analista Fazendário no âmbito da

Secretaria de Estado de Fazenda”. Na mensagem que acompanha a proposição, o
governador  do  Estado  esclarece  que  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 n° 15.464, de
13 de janeiro de 2005”.

Segundo o  governador  do  Estado,  “a  reestruturação  proposta  se  justifica  pelas
semelhanças  existentes  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”.

A Comissão de Constituição e Justiça, por meio do Substitutivo n° 1, apresentou
alterações ao projeto original,  entre as  quais  destacamos:  a correção do vício de
iniciativa do Projeto de Lei n° 4.894/2014, com sua anexação ao projeto de lei em
tela; a adequação das tabelas de vencimentos dos cargos, contendo os valores atuais
conforme informação da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag - e
de  acordo  com  a  vedação  contida  no  parágrafo  único  do  art.  21  da  Lei  de
Responsabilidade Fiscal;  a reestruturação das carreiras de Técnico Fazendário de
Administração e Finanças e de Analista  Fazendário de Administração e Finanças,
bem  como  a  sua  adequação  à  vedação  de  ascensão  e  cargos  públicos,  em
conformidade com o art. 37, II, da Constituição Federal; o acolhimento da emenda
apresentada pelo governador do Estado, com 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  receber,  em  cessão,  servidores  das
mencionadas carreiras, observado o interesse estratégico da Secretaria de Estado de
Fazenda.
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A transformação  dos  cargos,  uma  das  medidas  pretendidas  pela  proposição,
decorre  da  prerrogativa  da  Administração  de  organizar  e  adequar  o  quadro  de
pessoal do setor público, com a finalidade de aperfeiçoar e melhorar o desempenho
de seus órgãos e entidades, em observância aos princípios constitucionais que regem
a administração pública.

Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal - STF - possui entendimento pacífico
em  relação  aos  requisitos  mínimos  para  a  validade  dessa  transformação,  quais
sejam:  similitude  de  remuneração  e  atribuições  e  grau  de  escolaridade  entre  os
cargos antigos e os novos postos, o que foi atendido com as modificações propostas
pelo Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça .

O projeto deve ainda obediência ao disposto na Lei Complementar Federal nº 101,
de 4 de maio de 2000, denominada Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF -, o que
será analisado em momento oportuno pela comissão competente.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 5.611/2014, na

forma do Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 10 de dezembro de 2014.
Gustavo Corrêa, presidente - Rômulo Viegas, relator - Sargento Rodrigues - Cabo

Júlio - Duilio de Castro.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 12 DE DEZEMBRO DE 2014

PROPOSIÇÕES DE LEI
PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.463

Declara de utilidade pública a Associação Quatro Patas, com sede no Município de
Machado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Quatro Patas, com sede

no Município de Machado.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 5 de dezembro de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.464
Declara de utilidade pública a Organização Não Governamental Sociedade Focinho

Carente, com sede no Município de Oliveira.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica declarada de utilidade pública a Organização Não Governamental

Sociedade Focinho Carente, com sede no Município de Oliveira.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 5 de dezembro de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.465
Declara de utilidade pública a Sociedade para Preservação do Muriqui - Preserve-

Muriqui -, com sede no Município de Caratinga.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  declarada de  utilidade pública  a  Sociedade  para  Preservação  do

Muriqui - Preserve-Muriqui -, com sede no Município de Caratinga.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 5 de dezembro de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

ATAS
ATA DA 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 10/12/2014
Presidência dos Deputados Dinis Pinheiro e Gustavo Corrêa

Sumário:  Comparecimento  -  Abertura  -  1ª  Parte:  1ª  Fase  (Expediente):  Ata;
discursos dos deputados Durval Ângelo e Alencar da Silveira Jr. e da deputada Maria
Tereza  Lara;  aprovação  -  Correspondência:  Ofício  nº  43/2014,  da  presidente  do
Tribunal  de  Contas  -  Ofícios  -  2ª  Fase  (Grande  Expediente):  Apresentação  de
Proposições: Projetos de Lei nºs 5.675 a 5.677/2014 - Requerimentos nºs 9.283 a
9.286/2014  -  Requerimentos  Ordinários  nºs  52  a  54/2014  -  Comunicações:
Comunicação  do  deputado  Dilzon  Melo  -  Oradores  Inscritos:  Discursos  dos
deputados João Vítor Xavier, Durval Ângelo, Pompílio Canavez e Carlos Pimenta -
Encerramento - Ordem do Dia.

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

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

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

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

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
- O deputado Dalmo Ribeiro Silva, 2º-secretário ad hoc, procede à leitura da ata da

reunião anterior.
O presidente - Em discussão, a ata. Com a palavra, para discutir, o deputado Durval

Ângelo.
O deputado Durval Ângelo - Alencar, estamos aqui há 20 anos, e você criou a TV

Assembleia. Dê prioridade aos deputados que não criaram a TV. É uma satisfação.
Sr. Presidente, volto à ata da manhã. Fomos provocados por uma questão de ordem
dos deputados André Quintão e Sargento Rodrigues e deste parlamentar. Vejo que na
ata não estão expressas as questões de ordem desses três deputados. Como foi um
fato muito grave, ele teria de estar detalhado em ata. Foi a situação vivida ontem pelo
repórter da Itatiaia, Eduardo Costa, em seu programa Chamada Geral. Quando um
cidadão, ao vivo, dava entrevista, o estúdio foi invadido por dois policiais civis, com
um mandado de prisão do juiz  de  Confins,  que prenderam  a  pessoa que estava
sendo  entrevistada.  De  manhã,  levantei,  primeiro,  a  defesa  do  repórter,  dei  um
testemunho sobre ele e sua vida, e essas questões deveriam estar em ata. Disse
mais que esta Assembleia teve a alegria, por meio desta presidência - V. Exa. era o
presidente - e da nossa Comissão de Direitos Humanos, de ser parceira em um livro
da dissertação de mestrado do jornalista sobre o Mercado Central. Um belo trabalho
que registra a importância, do ponto de vista cultural, do Mercado Central. Mais do
que isso, advoguei o que a Constituição do Estado estabelece como princípios que
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devem nortear a administração pública. A Constituição mineira inova em relação às
outras, inova porque traz o princípio da razoabilidade. Supondo que estivesse tudo
correto na ação dos policiais, não seria razoável que, ao vivo, em um estúdio com
apenas uma porta de entrada - o deputado João Vítor  Xavier poderá falar  melhor
disso -, os policiais agissem com aquela violência e armados. Poderia ter acontecido
um acidente, um tiro que atingisse o repórter ou um assistente - não creio que os
vidros do estúdio fossem à prova de balas -, colocando em risco a vida das pessoas.
Poderiam muito bem ter esperado terminar a entrevista para agir. Portanto, não foram
razoáveis,  o  princípio  da  razoabilidade  foi  esquecido.  Há  um  questionamento  de
legalidade. O deputado Sargento Rodrigues disse que estava revestido de legalidade,
mas trago alguns questionamentos. Estou inscrito na 1ª Parte, em Oradores Inscritos,
para falar sobre isso. Temos uma vara central da área criminal em Belo Horizonte
para mandados de busca, prisão e apreensão e inquéritos criminais,  com um juiz,
promotores e juízes auxiliares nessa vara. O correto seria que esse mandado fosse
aprovado pelo próprio juiz de Belo Horizonte, e a ata deve trazer isso. Ao mesmo
tempo,  ao  ser  apreendido,  não  seria  o  caso  de  se  apresentar  ao  juiz  daqui?  O
cidadão,  cujo  nome  não  sei,  foi  preso  porque  estaria  envolvido  em  fraudes  e
irregularidades - parece ser o esposo de uma vereadora que está presa por fraudes
em licitação. E há uma grande dúvida: será que eles estavam com medo de que esse
cidadão,  a  quem  foi  dada  voz  de  prisão,  falasse no  ar?  Aí  estamos  atingindo  a
liberdade  de  expressão  e  de  imprensa.  O  grande  guarda-chuva  da  liberdade  de
imprensa é a liberdade de expressão. Essa é a grande dúvida. Por isso reitero, Sr.
Presidente, que V. Exa. manifeste solidariedade ao jornalista Eduardo Costa. Ele me
ligou há pouco e disse que as informações de que teria xingado os policiais são todas
mentirosas, pois tem gravação de áudio e vídeo de tudo o que aconteceu dentro do
estúdio. Ele está disposto a vir aqui na próxima semana e fazer a acareação com os
policiais para mostrar que o boletim de ocorrência foi deturpado; e trará sem cortes as
gravações originais para serem mostradas. Era esse o registro que gostaria de fazer
na discussão da ata, para que as coisas ficassem esclarecidas no Plenário, com toda
consideração ao deputado Sargento Rodrigues, mas esse embate faremos na parte
dos Oradores Inscritos.

O presidente - Com a palavra, para discutir, o deputado Alencar da Silveira Jr.
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O deputado Alencar da Silveira Jr. - Sr. Presidente, o deputado João Vítor Xavier
pediu para usar a tribuna para falar sobre o tema, mas também quero ser solidário ao
colega  Eduardo  Costa.  Hoje  cedo  deixamos  para  falar  no  final  da  reunião,
respeitando os anseios da Casa. Todavia,  quando fomos falar,  o  deputado Duarte
Bechir  encerrou  a  reunião.  Gostaria  que  ficasse  registrada  nossa  fala  de
solidariedade ao companheiro Eduardo Costa. Faço minhas as palavras do deputado
Durval Ângelo. Quem sabe, numa entrevista, não houvesse algum fato novo sobre a
bandidagem e a roubalheira que vêm ocorrendo em Confins? Não é a primeira vez,
Sr. Presidente, que vereadora é presa em Confins. Na última semana um vereador
também foi preso. No dia de perder o mandato, ele saiu da prisão e voltou. Temos de
agora exigir dos homens do Ministério Público que façam com o Tribunal de Contas
uma sindicância referente a essa ladroagem, a essa roubalheira, a essa sacanagem,
no  popular,  que  está  acontecendo  com  os  vereadores  na  Câmara  Municipal  de
Confins. Quando não está no exercício do mandato, a vereadora está presa; quando
não está no exercício do mandato, o vereador está preso. Isso tem de acabar. O
Brasil está mudando, mas só vai mudar de fato se começarmos a mudar as câmaras
municipais e as assembleias, quando dermos exemplos para todo este Brasil. Muito
obrigado, Sr. Presidente.

O presidente - Com a palavra, para discutir, a deputada Maria Tereza Lara.
A deputada Maria Tereza Lara - Sr. Presidente, deputado Dinis Pinheiro, também

gostaria de lembrar aqui o que aconteceu na parte da manhã e faz parte da ata - e
tem de fazer - desta Casa, que sempre prima pelo respeito ao Regimento. Refiro-me
à questão pontuada pelo deputado André Quintão do total desrespeito do deputado
federal  Bolsonaro  para  com  a  deputada  federal  Maria  do  Rosário.  Foram  ditas
palavras de baixo calão. O que ocorreu realmente foi um ato de machismo, o que é
inconcebível,  um  absurdo.  A  bancada  feminina  desta  Casa,  junto  com  outros
parlamentares, apresentará um requerimento, até por sugestão da deputada Luzia
Ferreira.  Imediatamente  tomamos  as  providências  junto  à  deputada  Liza  Prado.
Certamente a deputada Rosângela Reis  também o assinará.  Estamos convidando
todos  os  senhores  a  assinar  conosco,  se  quiserem.  Apresentaremos  à  Câmara
Federal  um  requerimento  de  repúdio  à  atitude  do  deputado  Bolsonaro  e  de
solidariedade à deputada Maria do Rosário. Estamos solicitando também à Câmara
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que a Comissão de Ética faça apuração e tome as medidas cabíveis, de acordo com
a legislação vigente. Não podemos aceitar esse tipo de coisa. Sr. Presidente, veja
como aquele ato vem na contramão da atitude desta Casa. Recentemente, dia 28,
tivemos uma reunião de homenagem ao Dia Nacional da Consciência Negra, com
todo o  apoio  de  V.  Exa.,  o  que quero  publicamente  agradecer,  por  iniciativa  dos
deputados André Quintão, Adelmo, Durval e esta parlamentar. Várias mulheres foram
homenageadas nesta Casa. Houve apoio de todos os parlamentares da Assembleia.
Vivemos  um  momento  emocionante  de  quebra  de  preconceitos,  de  combate  ao
machismo.  Atos  preconceituosos  são  inconcebíveis.  Temos  uma  presidenta,  pela
primeira  vez.  E  não  falo  isso  só  porque  temos  uma  presidenta,  pois  há  muitas
mulheres,  deputado  Célio  Moreira,  em  todas  as  áreas.  Entre  os  vicentinos  há
mulheres que realmente dão a vida à causa. Tenho uma tia com 88 anos que até hoje
é  consócia  vicentina.  É mulher  brasileira.  São mulheres  que lutam para  cuidar  e
educar os filhos. Não podemos aceitar certos atos. Queremos que isso conste na ata
porque o tema foi aqui pontuado. Com certeza, os 77 deputados desta Casa, se os
conheço bem, são contra  aquele  tipo  de  atitude.  E,  pelo  contrário,  aqui  temos  o
respeito dos colegas deputados. Quem cala consente. O povo brasileiro, as mulheres
não  podem  se  calar.  Infelizmente,  há  gente  na  sociedade  brasileira  que  aplaude
essas atitudes, tanto que o deputado foi bem votado e representa a sociedade. Temos
de questionar  essa situação para  que haja  mudança.  Queria  deixar  publicamente
essa  questão  colocada  e  solicitar  que  a  Assembleia  registre  a  iniciativa  dos
parlamentares  e  da  bancada  feminina  para  que  tal  questão  chegue  à  Câmara
Federal. Deve ser pontuado que não permitimos isso de forma alguma. A democracia
tem de ser respeitada, tem de avançar mais. Temos de ter democracia de gênero.
Somos 52% da população, ainda sub-representada em termos de número. Tudo isso
a  gente  entende.  Não  podemos  aceitar  esse  tipo  de  atitude.  Os  competentes
assessores,  os  funcionários  desta  Casa  são  sempre  atenciosos  e  atenciosas.
Certamente eles comungam conosco dessa posição e apoiam essa iniciativa. Não
podemos aceitar que isso vá contra os princípios de solidariedade e de fraternidade
que queremos para nossa sociedade brasileira. Obrigada.

O presidente - Não havendo retificação a ser feita na ata, dou-a por aprovada.
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Correspondência
- O deputado Célio Moreira, 1º-secretário ad hoc, lê a seguinte correspondência:

OFÍCIO Nº 43/2014
Da  Sra.  Adriene  Andrade,  presidente  do  Tribunal  de  Contas,  encaminhando  o

relatório  de  atividades  desse  órgão  referente  ao  terceiro  trimestre  de  2014.  (-  À
Comissão de Fiscalização  Financeira,  para  os  fins  do  art.  74  da  Constituição  do
Estado, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

OFÍCIOS
Do Sr. Antônio Dias Maia, corregedor-geral em exercício do Ministério Público do

Estado,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n°  8.273/2014,  da
Comissão de Direitos Humanos.

Do Cel. PM Marco Antônio Badaró Bianchini, chefe da Assessoria Institucional do
Estado-Maior da PMMG (4), prestando informações relativas aos Requerimentos n°s
5.636/2013, 8.194 e 8.749/2014, da Comissão de Segurança Pública, e 8.484/2014,
da Comissão de Direitos Humanos.

Da  Sra.  Christiane  Neves  Procópio  Malard,  defensora  pública-geral  do  Estado,
solicitando apoio à aprovação do Projeto de Lei nº 5.468/2014. (- Anexe-se ao referido
projeto de lei.)

Do Sr. Éderson Mantoan Zoratto, coordenador de Parcerias Estaduais do CNPq,
comunicando a celebração do primeiro termo aditivo ao convênio entre esse esse
órgão e a Fapemig, conforme publicação no Diário Oficial da União de 24/11/2014. (-
À Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição do
Estado, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Fábio Caldeira, ouvidor-geral do Estado, encaminhando, para apreciação, o
relatório  do  1º  semestre  de  2014 produzido  pela  Ouvidoria-Geral  do Estado.  (-  À
Ouvidoria Parlamentar.)

Da  Sra.  Gláucia  Brandão,  secretária  de  Políticas  Sociais  de  Belo  Horizonte,
prestando informações relativas ao Requerimento n° 8.526/2014, da Comissão de
Direitos Humanos.

Do  Sr.  Henri  Dubois  Collet,  diretor  de  Áreas  Protegidas  do  IEF,  prestando
informações  relativas  ao  requerimento  da  Comissão  de  Direitos  Humanos
encaminhado por meio do Ofício nº 62/2014/SGM.
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Da Sra. Maria Auxiliadora Nemésio Cotta, chefe de gabinete do Igam, prestando
informações  relativas  ao  requerimento  da  Comissão  Extraordinária  das  Águas
encaminhado por meio do Ofício nº 2.983/2014/SGM.

Da Sra. Maria Coeli Simões Pires, secretária de Casa Civil, prestando informações
relativas ao Requerimento n° 3.973/2012, da Comissão de Participação Popular.

Da  Sra.  Maria  Sueli  de  Oliveira  Pires,  secretária  de  Educação  em  exercício,
prestando informações relativas ao Requerimento n° 2.476/2012, do deputado Carlos
Henrique.

Da  Sra.  Roseli  Costa,  vice-presidente  da  Câmara  Municipal  de  Conceição  das
Alagoas no exercício da presidência, encaminhando cópia de moção aprovada por
essa Casa na qual se formula voto de louvor e de congratulações com o deputado
Dinis Pinheiro, presidente desta Assembleia, pela realização de reunião especial em
comemoração  dos  três  anos  da  Bolsa  Reciclagem  e  em  homenagem  ao  Centro
Mineiro de Referência em Resíduos.

Do Sr. Sidnei Borges Fidalgo, diretor do Departamento de Execução e Avaliação do
PNSP,  da  Secretaria  Nacional  de  Segurança  Pública,  informando  os  convênios
celebrados em 2014 entre o Ministério da Justiça, por  meio dessa secretaria,  e o
Estado de Minas Gerais. (- À Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do
art. 74 da Constituição do Estado, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do  Ten.-Cel.  PM  Helbert  William  Carvalhaes,  comandante  do  35º  Batalhão  de
Polícia Militar de Minas Gerais, prestando informações relativas ao Requerimento n°
4.745/2013, da Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Wagner de Jesus Ferreira, coordenador-geral do Sindicato dos Servidores da
Justiça de 2ª Instância do Estado de Minas Gerais, solicitando a rejeição do Projeto
de Lei nº 4.996/2014, de autoria do Tribunal de Justiça, pelas razões que menciona. (-
Anexe-se ao referido projeto de lei.)

Do Sr.  Waldetaro Vitorino Dias fazendo considerações sobre o meio ambiente e
manifestando sua preocupação com o processo de degradação ambiental por que
passa a Bacia Hidrográfica do Rio Doce. (- À Comissão de Meio Ambiente.)

Do Sr.  Wilmar  de  Oliveira Filho,  prefeito  municipal  de  Santo  Antônio do  Monte,
solicitando celeridade na tramitação do Projeto de Lei nº 5.626/2014, que autoriza o
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Poder Executivo Estadual a doar ao referido município o imóvel que especifica. (-
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 5.675/2014

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Extrema  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 Extrema o imóvel

rural situado no Bairro das Posses, com área de 12,10ha (doze hectares e dez ares),
registrado sob a matrícula nº 3.291, a fls. 246 do Livro 2-M do Serviço Registral de
Imóveis da Comarca de Extrema.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o  caput deste artigo será destinado à
restauração  florestal  no  âmbito  do  Projeto  Conservador  de  Águas,  ampliando  as
metas de reflorestamento em áreas prioritárias de topo de morro para a preservação
ambiental.

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, 10 de dezembro de 2014.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: Este projeto de lei tem por objetivo formalizar a doação de terreno rural

com área de 12,10ha, de propriedade do Estado de Minas Gerais, ao Município de
Extrema, com a finalidade de preservação ambiental.

Fundamenta-se o interesse do município pela necessidade de ampliação das metas
de  reflorestamento  em  áreas  prioritárias  de  topo  de  morro  para  a  preservação
ambiental e restauração florestal no âmbito do Projeto Conservador de Águas.
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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.
-  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 5.676/2014

Declara de utilidade pública a  Casa de Recuperação Vida Plena - Crevipi -, com
sede no Município de Itajubá.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a  Casa de Recuperação Vida Plena -

Crevipi -, com sede no Município de Itajubá.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 10 de dezembro de 2014.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: A Casa de Recuperação Vida Plena - Crevipi -, com sede no Município

de Itajubá, é uma associação civil de caráter social, sem fins lucrativos, sem cunho
político ou partidário, regida por estatuto próprio e com prazo indeterminado.

Tem  por  finalidade  conscientizar  e  recuperar  dependentes  químicos  do  sexo
masculino, com idade entre 18 e 65 anos, com o máximo de segurança e respeito à
dignidade  humana,  sem  distinção  de  cor,  raça,  credo  religioso,  classe  social,
concepção político-partidária ou filosófica ou nacionalidade.

Sua diretoria é constituída por pessoas de reconhecida idoneidade, que realizam
atividades voluntárias.

A entidade atende aos requisitos legais  para ser declarada de utilidade pública,
razão pela qual conto com a anuência de meus nobres pares ao projeto proposto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de
Prevenção e Combate às Drogas, 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 5.677/2014
Declara de utilidade pública a Associação Moradores Pequenos Produtores Rurais

Cabeceira Ribeirãozinho, Melado e Varginha, com sede no Município de Josenópolis.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica declarada de utilidade pública a Associação Moradores Pequenos

Produtores  Rurais  Cabeceira  Ribeirãozinho,  Melado  e  Varginha,  com  sede  no
Município de Josenópolis.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 10 de dezembro de 2014.
Tadeu Martins Leite
Justificação:  A  Associação  Moradores  Pequenos  Produtores  Rurais  Cabeceira

Ribeirãozinho,  Melado  e  Varginha  funciona  regularmente  desde  a  sua  fundação,
ocorrida em 27/4/1997, sendo sua sede localizada no Município de Josenópolis.

É uma entidade civil  de direito  privado,  sem fins  lucrativos,  sendo sua diretoria
composta por pessoas idôneas e não remuneradas pelos cargos que exercem. De
acordo  com  o  seu  estatuto,  suas  finalidades  principais  são  priorizar  todas  as
atividades e ações que valorizem a assistência social, promover o desenvolvimento
comunitário através de realização de obras e melhoramentos dentro da comunidade
em que está inserida,  proporcionar  a melhora  do convívio  entre sócios,  mediante
realização de reuniões e atividades econômicas, culturais e esportivas, entre outros
objetivos.

Diante  do  exposto,  e  tendo  em  vista  que  a  entidade,  conforme  documentação
apresentada,  atende plenamente  aos requisitos  legais,  contamos com o apoio  de
nossos ilustres pares para a aprovação desta proposição.

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

REQUERIMENTOS
Nº 9.283/2014, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado

ao presidente da Copasa-MG pedido de informação sobre os empreendimentos não
residenciais  situados  na  área  de  influência  da  Bacia  Hidrográfica  da  Lagoa  da
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Pampulha que não estão participando do Programa de Recebimento e Controle de
Efluentes e quais as razões de sua não participação. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº 9.284/2014, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado
à Copasa-MG pedido de providências para que realize campanhas de divulgação e
incentivo à participação no Programa de Recebimento e Controle de Efluentes.

Nº  9.285/2014,  da  deputada  Luzia  Ferreira,  em  que  solicita  seja  formulada
manifestação de pesar pelo falecimento do Sr. Rosberi Seccádio, presidente do PPS
de Governador Valadares, em 4/12/2014. (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº 9.286/2014, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja formulado
voto de congratulações com o Cel.  BM Ivan Gamaliel  Pinto,  comandante-geral do
Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, pela atuação firme e decidida na defesa
dessa instituição. (- À Comissão de Segurança Pública.)

REQUERIMENTOS ORDINÁRIOS
Nº 52/2014, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado à

Sudecap pedido de informações sobre o estudo realizado pela empresa Icatu Meio
Ambiente  Ltda.  intitulado  Programa  de  Biomonitoramento  Ecotoxicológico  -
Bioacumulação de Metais em Peixes da Lagoa da Pampulha, de autoria do professor
Ricardo Motta Pinto Coelho e da equipe da UFMG.

Nº 53/2014, do deputado Fred Costa, em que solicita seja comunicada ao Plenário
a criação da Frente Parlamentar de Apoio e Fomento ao Artesanato Mineiro.

Nº 54/2014, do deputado Leonardo Moreira, em que solicita a retirada de tramitação
do Projeto de Lei nº 5.475/2014.

Comunicações
- É também encaminhada à presidência comunicação do deputado Dilzon Melo.

Oradores Inscritos
O presidente - Com a palavra, o deputado João Vítor Xavier.
O deputado João Vítor  Xavier*  -  Sr.  Presidente, deputado Dinis Pinheiro, queria

manifestar-me  sobre  os  lamentáveis  fatos  ocorridos  ontem  na  Rádio  Itatiaia.  Fui
radialista  por  toda  a  minha  vida  e  trabalho  nessa  empresa  há  15  anos.  Queria
expressar, de maneira indignada, minha tristeza pelo que fizeram dois policiais civis
ontem na Rádio Itatiaia.
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Primeiramente,  queria  falar  da  parte  legal,  da  ilegalidade  cometida  pelos  dois
policiais.  Vejo  nosso  decano,  o  deputado  Mourão,  grande  constitucionalista.  Fiz
questão hoje, pela manhã, de consultar alguns dos principais criminalistas de Belo
Horizonte sobre a legalidade dos atos praticados ontem por esses dois policiais civis,
deputado Alencar. O que se constata é que não houve legalidade nos atos, porque,
de acordo com o art.  289 do Código de Processo Penal, esses policiais deveriam
estar munidos de carta precatória, já que era uma ordem de prisão expedida por um
juiz da cidade de Confins. Eles deveriam estar munidos de uma carta precatória, mas
não  estavam.  Entraram  na  Rádio  Itatiaia  de  maneira  truculenta  e  nem  sequer
apresentaram ao porteiro a documentação. Não apresentaram o mandado de prisão,
mas, sim, uma arma. Foi dessa maneira que entraram ontem na Rádio Itatiaia para
surpresa de todos.

Bastou  subirem  uma escada  da  Rádio  Itatiaia  para  entrar  na  porta  do  estúdio
principal, onde Eduardo Costa apresentava o programa  Chamada Geral.  Como de
costume, pedimos a todos que entram no estúdio para esperar do lado de fora, por
uma questão simples: para não haver interferência no processo de quem está no ar
no momento. Os policiais não respeitaram o pedido do jornalista, não apresentaram o
mandado de prisão, mas apresentaram uma arma e entraram no estúdio.

O  jornalista  Eduardo  Costa  chamou  o  intervalo  e  tentou  dialogar  com  os  dois
policiais, pedindo que fosse respeitado o direito dele de trabalhar e de encerrar sua
entrevista. O final  da entrevista poderia ser útil,  aliás, como muito bem lembrou o
deputado  Alencar  da  Silveira,  para  trazer  mais  informações  para  a  apuração  do
processo, para que o policial exercesse seu direito legal, até então entendido naquele
momento. Não houve esse entendimento por parte dos dois policiais, que agiram de
maneira extremamente agressiva e desrespeitosa com o profissional que estava no
ar,  numa das maiores  emissoras de rádio  do  Brasil.  Eles  partiram para  a  ofensa
pessoal contra o jornalista Eduardo Costa.

Disseram, de maneira muito infeliz, que estavam retirando dali o protegido da Rádio
Itatiaia. Para dizer a verdade, deputado Cabo Júlio, muito provavelmente, ninguém
naquela rádio sequer conhece aquele senhor que estava ali  dando entrevista,  até
porque, para falar lá, não é preciso ser conhecido da rádio, pois, se há um princípio
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que ela utiliza, é o de abrir seu espaço de maneira democrática a qualquer cidadão
ou cidadã que à R. Itatiaia, nº 117, comparece. Se chega à porta da Rádio Itatiaia um
cidadão para  criticar  o  governo,  ele  é  bem recebido,  acolhido,  e  o  espaço lhe  é
aberto; se chega outro para elogiar o governo, também é bem recebido, acolhido e
tem as portas abertas para se manifestar. Esta é a política da Rádio Itatiaia, uma
emissora  que  já  abriu  suas  portas  para  pessoas  que  foram  lá  criticar  seus
comunicadores; uma emissora que já abriu suas portas para pessoas que estiveram
lá para criticar a própria emissora e até mesmo sua diretoria. A Rádio Itatiaia nunca se
curvou sequer à ditadura militar neste país, ou seja, sequer a ditadura calou a voz da
maior  emissora de Minas.  Um jornalista como o Eduardo,  com seu passado,  sua
trajetória, sua história de vida respeitada pelos belo-horizontinos, por tudo que faz na
rádio, na TV Record,  no jornal  Hoje em Dia,  tem que ter  o seu sagrado direito  à
liberdade de expressão e de trabalho respeitado, e isso não aconteceu.

Poderíamos aqui passar horas discutindo os argumentos que nos foram dados hoje
pela manhã por diversos juristas. Por exemplo, foi-me passado que os policiais que lá
estiveram deveriam estar munidos de uma carta precatória, já que Belo Horizonte não
faz divisa com a cidade de Confins. Poderíamos questionar o fato de eles não terem
essa carta ou de não terem apresentado o mandado de prisão quando chegaram à
portaria da Rádio Itatiaia. As imagens são claras, deputado Cabo Júlio: os policiais
não apresentaram nenhum documento para entrar:  apresentaram a arma para um
porteiro que nem sequer trabalha armado. Eles sequer comunicaram à direção da
emissora o que estava acontecendo ali. A rádio tem uma porta de entrada e outra de
saída; portanto, poderiam ter aguardado o final da entrevista para efetuar a prisão.
Segundo informações que também nos foram passadas por juristas pela manhã, após
efetuarem a prisão, o certo teria sido levarem-no à autoridade da cidade de Belo
Horizonte,  já  que  a  prisão  foi  realizada  nessa  cidade.  Entretanto,  não  quero  me
prender aos pormenores. Não quero me prender aos pormenores jurídicos do caso
porque, como jornalista que sou, de ofício, com uma vida dedicada ao jornalismo,
considero que o crime maior cometido ali não foi a maneira como foi cumprida ou
descumprida uma ordem de prisão, mas, sim, o desrespeito à liberdade de imprensa
e ao direito sagrado de um jornalista cumprir o seu trabalho.
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O parlamento é um território sagrado. Este espaço em que estamos tem que ser
respeitado, pois aqui é livre a manifestação das ideias; aqui se faz valer a divergência
de  opiniões,  de  posicionamentos.  Temos  aqui  representantes  de  todas  as  linhas
ideológicas, religiosas, sexuais, culturais e políticas do nosso estado. A divergência se
faz  presente  dentro  do  parlamento,  e  isso  também se aplica  ao  estúdio  de  uma
emissora  de  rádio.  Não  existe  democracia  plena  sem  liberdade  de  imprensa;  a
falência da liberdade de imprensa é a falência, por si só, da democracia. Não existe
país que goze da liberdade absoluta quando lá não há a liberdade dos meios de
comunicação.  O  primeiro  passo  para  calar,  encerrar  uma  democracia  é  calar  o
parlamento;  e  o  segundo,  normalmente,  é  calar  a  imprensa  ou  vice-versa.  Aliás,
talvez seja  a ordem inversa:  primeiro se cala  a imprensa para depois  se calar  o
parlamento sem haver reação, e isso nos entristece.

Imaginar que estamos voltando para um período em que um jornalista está no ar -
com  a  seriedade,  a  credibilidade,  a  biografia  e  a  história  do  Eduardo  Costa  -,
realizando uma entrevista, e é interrompido de maneira absolutamente truculenta e
desrespeitosa  ao  seu  trabalho,  para  se  declarar  uma  prisão  enquanto  estava
trabalhando,  tentando extrair  fatos  que poderiam ser  importantes  inclusive  para a
investigação... Isso nos faz supor que ali não estava em jogo apenas o exercício do
trabalho policial, e, sim, a vontade de esconder alguma coisa, de impedir que novos
fatos viessem à tona naquele momento. Preocupamo-nos quando a força policial é
utilizada talvez em benefício próprio, para que não venham a público fatos que não
sejam  do  seu interesse,  porque  isso  nos  cheira  aos  piores  anos  do  nosso  país,
quando o cidadão de bem não tem o direito  de se manifestar,  salvo no interesse
daquele que detém o privilégio e o monopólio da força. Não se constrói um país livre
com o uso da força para calar quem deseja se manifestar.

Sou um defensor ferrenho da nossa Polícia Militar, sou um defensor ferrenho da
nossa Polícia Civil, porque acho que quem sai à rua para dar sua vida para proteger a
sociedade merece o nosso respeito. Tenho a certeza de que a atitude desses dois
senhores não condiz com a atitude da grande maioria dos homens e mulheres que
compõem a Polícia  Civil  do  Estado de Minas  Gerais.  Mas  ontem  foi  escrita  uma
página triste da história da imprensa, da história da nossa liberdade de imprensa e,
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acima de tudo, da história da nossa polícia. Tenho a certeza - e quero repetir - de que
não  podemos  transformar  posicionamento  individual,  isolado,  de  duas  figuras  em
posicionamento de uma instituição. Aqueles que ali estavam não representam o que é
a Polícia Civil e sua importância para o Estado de Minas Gerais.

O que pedimos de maneira muito veemente é que o Estado de Minas Gerais, por
meio de seu governador, de seu secretário, da chefia da Polícia Civil, demonstre, de
forma clara e cabal, que o posicionamento isolado de duas figuras não representa o
posicionamento  de  afronta  à  liberdade  de  imprensa  e  à  liberdade  de  expressão.
Manifesto aqui minha solidariedade ao Eduardo Costa, que já se colocou à disposição
da Comissão de Direitos Humanos desta Casa para trazer todos os áudios e vídeos
do  que  ocorreu  no  estúdio  da  Rádio  Itatiaia,  para  que  fique  definitivamente
desmentido o factoide criado posteriormente na formulação do boletim de ocorrência.
Para justificar o injustificável, os policiais disseram que o jornalista Eduardo Costa os
desrespeitou. Quem pôde ouvir o áudio e ver o vídeo percebeu claramente que isso
não aconteceu. Mas, muitas vezes, para justificar o injustificável, criam fatos que não
condizem com a verdade.

O  deputado  Cabo  Júlio  (em  aparte)*  -  Deputado  João  Vítor,  todos  nós  temos
respeito à Rádio Itatiaia e sabemos o que ela representa para a democracia. Eu vi os
vídeos e, em momento algum, vi os policiais apresentarem armas aos porteiros. Eles
apresentaram documentos funcionais demonstrando que eram policiais civis e tinham
um mandado de prisão.

O deputado João Vítor  Xavier* -  Ele levanta a barra da camisa mostrando uma
arma.

O deputado Cabo Júlio (em aparte)* - Não era arma, e, sim, distintivo. Eu vi o vídeo.
Precisamos entender quem é o cidadão que estava sendo ouvido lá numa entrevista,
que tinha mandado de prisão preventiva...

O deputado João Vítor Xavier* - Expedida pelo juiz da cidade de Confins.
O deputado Cabo Júlio (em aparte)* - Não sei qual foi o jurista que lhe deu essa

informação. Ele deveria rasgar o seu diploma, porque um mandado de prisão pode
ser cumprido em qualquer lugar. Se um juiz de Belo Horizonte expede um mandado
de  prisão,  isso  não  significa  que  a  pessoa  não  pode  ser  presa  em  Contagem.
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Estamos confundindo as coisas. V. Exa. falou de carta precatória. É para ouvir uma
pessoa em outro município.

O  mandado  de  prisão  pode  ser  cumprido  inclusive  em  outros  estados.  Isso
acontece muito. Deixe-me apenas concluir o raciocínio de V. Exa., porque existe uma
questão  de ilegalidade,  imoralidade  e  falta  de  bom  senso.  Do  ponto  de  vista  de
legalidade, não houve ilegalidade alguma dos policiais. Talvez o que aconteceu tenha
sido uma falta de bom senso em não esperar acabar a entrevista e prender lá fora.
Este é o primeiro ponto. Agora, quem é esse cidadão Armando Júnior  Pereira da
Cruz, que estava com mandado de prisão? Havia uma operação lá na cidade, onde
ele, aliás, já ficou preso por mais de um mês. Ficou preso durante a primeira etapa da
operação contra vários desvios da cidade.

A ordem de prisão... V. Exa. chama de ilegalidade da prisão. Primeiro, não existe
ilegalidade. Ele poderia ser preso ali mesmo. A Polícia Federal já invadiu o ministério,
a casa do presidente da República para prender, como também aqui na Assembleia
Legislativa e nos gabinetes dos deputados.

Dois deputados podem, sim, mas não há ilegalidade. O que estamos questionando
é se o ato foi arbitrário. Então, já disse a V. Exa. que o mandado de prisão pode ser
cumprido  em  qualquer  lugar  do  estado,  não  só  no  município.  Assim,  não  há
ilegalidade. O que faltou, talvez, foi bom senso de esperar acabar a entrevista. Não
seria ilegalidade porque eles poderiam interromper e prender.

Darei um exemplo a V. Exa. Muitas vezes o cidadão vai ao posto da UAI para tirar a
identidade,  mas há um mandado de prisão, e ele sai  de lá  preso. Então,  não há
ilegalidade alguma nessa situação. Existe é uma falta de bom senso, e é isso que
estamos dizendo. A informação que deram a V. Exa. foi errada, porque o mandado de
prisão pode ser cumprido em qualquer lugar, e não, somente na comarca.

O deputado João Vítor Xavier* - Peço um minuto para encerrar, Sr. Presidente...
O deputado Cabo Júlio (em aparte)* - Só gostaria de falar da nossa solidariedade.

Foi uma falta de bom senso, não houve ilegalidade.
O deputado João Vítor Xavier* - Respeito muito a opinião de V. Exa., mas quero

dizer-lhe que consultei um dos principais juristas do Estado, que citou o art. 289 do
Código de Processo Penal. Porém, com todo o respeito que tenho a V. Exa., diante



1170
____________________________________________________________________________

do conhecimento de quem me apresentou, prefiro ficar com a posição dele. Portanto,
quero colocar, de maneira muito clara, que não há dúvida quanto à importância da
prisão, não há questionamento quanto a sua necessidade.

Peço apenas um minuto para concluir, Sr. Presidente.
Fica parecendo, deputado Cabo Júlio, que está havendo uma discussão sobre se

deveria ou não ser preso. Não há essa discussão. A discussão que há - e de maneira
muito clara - é de como foi feita a prisão. Porque, no momento em que o policial
coloca sua razão acima do bom senso, o Estado começa a perder sua razão, pois,
acima de tudo, a razão do Estado tem de passar pelo bom senso, deputado Cabo
Júlio. Muito obrigado pelo aparte. Respeito, mas discordo do que foi colocado por V.
Exa.

Para encerrar, Sr. Presidente, gostaria de dizer que, se a polícia trata assim um dos
maiores jornalistas, no estúdio da Rádio Itatiaia,  maior emissora de rádio do País,
imaginem como o cidadão comum é tratado na periferia das grandes cidades.

* - Sem revisão do orador.
O presidente - Com a palavra, o deputado Durval Ângelo.
O deputado Durval  Ângelo* -  Cumprimento o senhor  presidente, deputado Dinis

Pinheiro;  os  membros  da  Mesa  da  Assembleia,  que  estão  muito  atentos  às
intervenções dos oradores aqui;  a  senhora deputada e os  senhores deputados; o
público presente e os telespectadores.

Na questão de ordem, abordei o assunto do jornalista Eduardo Costa dizendo que
ele se coloca à disposição para vir  aqui para uma careação com os policiais.  Ele
disse  isso  a  mim,  pelo  respeito  e  consideração  que  tem  a  esta  Casa.  Portanto
amanhã, às 9h30min, eu e o Sargento Rodrigues assinaremos um requerimento para
que, na próxima semana, façamos nesta Assembleia essa audiência pública.

Quero deixar bem claro que o deputado Sargento Rodrigues, em momento nenhum,
defende alguma ilegalidade de policiais. Ele até me disse que, se ficar provado algum
tipo de violência, será o primeiro a discordar e a pedir a punição dos policiais.

Mas  agora  essa história  tem  um  fato  novo.  É que,  no  boletim  que o  deputado
Sargento  Rodrigues  tem  em  mãos,  os  dois  policiais  dizem  que  foram  ofendidos
verbalmente e de forma dura pelo jornalista Eduardo Costa. Se isso foi verdade, eles
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prevaricaram,  porque  deveriam ter  dado voz de  prisão ao jornalista.  De qualquer
maneira,  o  Eduardo  Costa,  a  respeito  de  quem  já  teci  elogios  e  comentários,
deputado Alencar da Silveira Jr., diz que esse episódio da prisão está gravado em
áudio e vídeo, no estúdio da Rádio Itatiaia. Na semana que vem, ele trará aqui essa
gravação.  Aí  fica  diferente,  porque,  se  o  jornalista  vai  trazer  essa  informação,
deputados  Fred  Costa  e  Anselmo  José  Domingos,  significa  que  o  boletim  de
ocorrência  teria  sido  fraudado,  como  na  época  da  ditadura  militar,  quando  se
fraudavam prisões,  enfrentamentos  a  policiais  de  pessoas  que resistiam contra  a
ditadura - e hoje é o Dia dos Direitos Humanos. Muitos foram mortos. Até médicos já
foram punidos por laudos falsos na época da ditadura militar, como Amílcar Lobo, da
Casa da Morte, em Petrópolis. Por isso não podemos permitir uma prática como essa.
Em nome da verdade, o agente público deveria colocar no boletim de ocorrência a
verdade. Se eles não colocaram a verdade, e o jornalista tem a gravação de áudio e
vídeo, a situação se complica.

Deputado  Cabo  Júlio,  a  Constituição  Estadual,  quando  trata  da  administração
pública,  tem  um  dado  novo.  Além  dos  princípios  da  legalidade,  transparência,
publicidade, traz o princípio da razoabilidade. O que seria razoável? Esperar o final da
entrevista - há uma única entrada no estúdio, segundo as informações que me deram
-, esperar o cidadão sair e prendê-lo. Falei de manhã e à tarde sobre o princípio da
razoabilidade.

Tenho aqui um constituinte mineiro, o deputado Bonifácio Mourão, que foi relator da
Constituinte de Minas Gerais. Ele poderia nos dar uma aula aqui, como professor que
é de direito constitucional, sobre o que o constituinte mineiro quis ao colocar esse
princípio  da  razoabilidade  como  um  dos  princípios  reguladores  da  administração
pública. É uma novidade que mostra que nem tudo que é legal é razoável. Por esse
princípio não se deveria fazer uma prisão ostensiva, com arma, dentro do estúdio, o
que  poderia  colocar  em  risco  a  vida  de  outras  pessoas.  Como havia  uma única
entrada,  que  ele  se  cercasse  da  segurança,  da  correlação  de  força,  que  acho
importante; que esperasse o cidadão sair e não interrompesse no ar, causando uma
comoção, como causou. Ao mesmo tempo podemos pensar, como o jornalista Carlos
Viana  disse  na  TV Record:  será  que  eles  queriam  que  algo  não  fosse  revelado
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naquela entrevista? Temiam algo que poderia se tornar  público naquele momento
para toda Minas Gerais? É o princípio da razoabilidade.

Tudo bem. Acredito que essa questão vá ser esclarecida. Na próxima terça-feira
pretendo fazer o convite, juntamente com o deputado Sargento Rodrigues, para que o
jornalista esteja aqui com os dois policiais, bem como a corregedoria e a chefia dos
policiais.  Acho  importante  trazer  a  chefia,  até  por  questão  de  hierarquia.  Vamos
assistir ao vídeo, em nome da verdade. O parlamento tem de primar pela verdade.
Acho que é essa a questão.

Acredito que o deputado Cabo Júlio, assim como o deputado Sargento Rodrigues,
norteiam-se pela máxima de Aristóteles. Certa vez, quando Aristóteles discordava de
um pensamento filosófico de Platão, e ambos sabendo da amizade que tinham um
pelo outro, ao ser questionado, a resposta de Aristóteles, o Estagirita, foi a seguinte:
“Mais que amigo de Platão, sou, antes de tudo, amigo da verdade”. Essa é a grande
questão, o amigo da verdade. Então, acho que na próxima semana vamos esclarecer.

Concedo aparte ao deputado Sargento  Rodrigues e,  depois,  ao deputado Cabo
Júlio,  por 2 minutos cada um, uma vez que gostaria de falar  sobre a pauta, caso
contrário terei de falar depois.

O  deputado  Sargento  Rodrigues  (em  aparte)*  -  Só  acho  que  se  está  fazendo
estardalhaço demais por causa desse fato.

O deputado Durval  Ângelo* -  Recebi  uns 10 telefonemas hoje de  pessoas  que
assistiram ao programa ontem. Não acho que seja estardalhaço demais. Esta Casa
tem de repercutir o sentimento da sociedade. Recebi umas 10 ligações perguntando o
que a Comissão de Direitos Humanos e a Assembleia Legislativa iriam fazer. Então,
houve pessoas, deputado Sargento Rodrigues, que ficaram chocadas. Só isso.

O deputado Sargento Rodrigues (em aparte)* - Bom, primeiramente ela precisa ser
provocada.  Não  tenho  problema  nenhum.  Como  disse  a  V.  Exa.,  assino  um
requerimento  com  V.  Exa.  para  ouvirmos  Eduardo  Costa.  Teremos  também  o
contraditório. Vamos ouvir os policiais civis, porque o mandado de prisão preventiva
está aqui. Foram lá e o cumpriram. A ficha do cidadão é das piores. Se eles usaram
qualquer  tipo  de  violência  no  cumprimento  da  ordem  judicial,  vou  subscrever  o
requerimento com V. Exa. pedindo punição, conforme determina a Lei nº 5.406, que
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trata da Lei  Orgânica da Polícia Civil.  Vamos convidar  o  Sindpol,  o  sindicato dos
delegados, bem como a OAB, para participarem. Teremos imenso prazer.

Agora, o jornalista Eduardo Costa dispensa comentários. É um excelente jornalista.
O deputado Durval Ângelo* - É correto. Estivemos no lançamento do livro dele.
O  deputado  Sargento  Rodrigues  (em  aparte)*  -  Presta  um  excelente  serviço  à

sociedade. Eu e V. Exa. estivemos no lançamento do livro dele, fruto de conclusão de
mestrado. Precisamos ouvir os policiais, dar-lhes oportunidade de falar, porque até
agora eles não foram ouvidos. Isso faz parte do devido processo legal,  deputado
Dalmo, V. Exa. que é militante e advogado por longos anos, por mais de décadas. É
normal o devido processo legal, o contraditório. Vamos ouvir os policiais, o que eles
vão dizer. Até agora, só ouvimos um lado.

Agora, o que me causa estranheza, e isso aqui serve para todos nós, deputados,
para  V.  Exa.  inclusive,  é  que  a  Polícia  Federal  cumpriu  aqui  nesta  Casa  dois
mandados de busca e  apreensão.  Não vi  nenhum deputado vir  à  tribuna e fazer
considerações.

O  deputado  Durval  Ângelo*  -  O  deputado  Durval  Ângelo  veio,  bem  como  o
deputado Dilzon Melo. Há as notas taquigráficas.

O deputado Sargento Rodrigues (em aparte)* - Na tribuna, não. V. Exa. tem de dar
aparte e nos deixar falar também. Espere-me concluir o aparte.

Então,  queremos  ver  essa  braveza,  essa  resistência.  Estive  lá  no  gabinete  do
deputado Dalmo quando o delegado da Polícia Federal lá esteve. Questionei o que o
delegado estava fazendo lá. Ele me disse que estava cumprindo mandado de busca e
apreensão. E me perguntou quem eu era. Disse-lhe que era deputado. Pediu-me para
dar licença de lá. Disse-lhe que não daria, não. Disse-lhe que esta Casa é um Poder,
que eu era presidente da Comissão de Segurança Pública e que acompanharia o
cumprimento do mandado, e lá fiquei, porque é assim que temos de fazer, sair em
defesa deste Poder.

O deputado Durval Ângelo* - Deputado Sargento Rodrigues, há mais três inscritos.
O deputado Sargento Rodrigues (em aparte)* - Mas posso dizer a V. Exa., deputado

João Vítor  Xavier,  que Eduardo Costa tem meu respeito, minha admiração, assim
como a Rádio Itatiaia,  mas acho que estamos esticando demais isso aqui. Vamos
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ouvir os policiais civis, os delegados, e convidar também o juiz que expediu a ordem.
O deputado Durval Ângelo* - Primeiramente, coragem para denunciar abusos da

Polícia Federal, este deputado e V. Exa. temos de sobra. Devemos ter feito umas 10
reuniões na Comissão de Direitos Humanos para denúncias. Acho que essa questão
não se aplica ao senhor nem a mim, pois já fizemos audiências para defender quem?
O sindicato.

O deputado Cabo  Júlio  (em  aparte)*  -  Em primeiro  lugar,  quero  dizer  que  sou
norteado pela Constituição Federal, mas nenhum princípio constitucional é absoluto.

Estamos invertendo as bolas. Quem está errado é o cara que tinha mandado de
prisão.  Aliás,  quase todos  os  agentes  políticos  daquela  cidade foram  presos  nas
Operações 1, 2 e 3. Estamos colocando o policial como bandido e o bandido como
herói.

O deputado Durval Ângelo* - Alguém aqui, não. Ninguém falou isso aqui.
O deputado Cabo Júlio  (em aparte)*  -  Deixe-me concluir  o  raciocínio e V.  Exa.

entenderá. A impressão que temos é de que a polícia está errada, de que cometeu
ilegalidades. Disse ao deputado João Vítor Xavier que faltou bom senso.

O deputado Durval Ângelo* - Razoabilidade.
O deputado Cabo Júlio (em aparte)* - Em segundo lugar, há um mandado de prisão

para ser cumprido em qualquer lugar, por qualquer agente. Em terceiro lugar, quero
dizer que particularmente não vi nenhuma ilegalidade. Repito, vi bom senso. Temos
de ouvir todas as partes. O jornalista Eduardo Costa tem nosso respeito. Sou seu
ouvinte  diário.  Mas  nem algemado o  cidadão foi,  pois  naquele  momento  ele não
oferecia resistência. Entretanto não podemos inverter o papel da polícia, que, com
atitudes  como essa,  ficaria  fragilizado  no  cenário  brasileiro.  O  policial  foi  cumprir
mandado de um cara acusado de desviar milhões de reais de uma cidade. Também
estarei na audiência pública para ouvir ambas as partes. Obrigado.

O deputado Durval  Ângelo*  -  Obrigado.  Será  terça-feira  ou  quinta-feira.  Com  a
palavra o deputado João Vítor Xavier. Vou ter de me inscrever novamente, pois tenho
40 páginas para ler aqui.

O deputado João Vítor Xavier (em aparte)* - Meu aparte é muito breve. Deputado
Cabo Júlio, acho que a inversão é de outra maneira. Em momento algum, nem eu
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nem o deputado Durval Ângelo nem o deputado André Quintão, pela manhã, nem
qualquer pessoa de bom senso questionaram o fato de o cidadão ser detido. Existe
sobre ele uma acusação séria. O deputado Alencar disse muito bem. Talvez o senhor
não tenha ouvido, pois não estava aqui no momento. Falou que uma quadrilha que
está assaltando os cofres públicos em Confins foi identificada. Quero deixar nosso
aplauso à operação que está tirando esses bandidos da rua. Nosso questionamento é
quanto ao desrespeito à liberdade de imprensa. Não houve resistência, só havia uma
porta e um vidro, mas invadiram o estúdio de rádio daquela maneira. É muito triste
ver isso acontecer em um país democrático. Isso nos cheira aos piores momentos e
casos da, felizmente, extinta ditadura militar.

Deputado Durval Ângelo, o colega Sargento Rodrigues - a quem também respeito -
disse  que  os  policiais  ainda  não  foram  ouvidos.  A grande  preocupação  é  essa,
deputado Sargento Rodrigues, pois os policiais foram ouvidos através do boletim de
ocorrência que eles mesmos fizeram. Os policiais fogem à verdade no boletim de
ocorrência que eles mesmos fizeram. Eles fogem à verdade e tentam arrumar um
álibi em uma suposta ação do jornalista Eduardo Costa. Eles tentam conseguir um
álibi  para  o  que fizeram,  o  que  é  injustificável,  do  ponto  de  vista  racional.  Muito
obrigado, deputado.

O deputado Durval Ângelo* - Vou pedir à Mesa para me inscrever novamente, pois
tenho outra questão para abordar. Talvez peça tempo de liderança. Deputado Alencar
da Silveira Jr., pode concluir.

O presidente (deputado Dinis Pinheiro) - Deputado Durval Ângelo, seu tempo está
encerrado.

O deputado Durval Ângelo* - Ele é seu colega de Mesa e gosta muito de V. Exa.
O presidente - E eu ainda mais dele.
* - Sem revisão do orador.
O presidente - Com a palavra, o deputado Pompílio Canavez.
O deputado Pompílio Canavez* - Sr.  Presidente, deputados, boa tarde. Não vou

falar desse assunto, portanto gostaria de conceder aparte ao deputado Alencar da
Silveira Jr.

O  deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.  (em  aparte)*  -  É  só  para  complementar  o
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pronunciamento do deputado Durval Ângelo, já que o deputado João Vítor Xavier se
esqueceu  de  explicar  a  circunstância.  Quando  a  Polícia  Federal  veio  a  esta
Assembleia e invadiu o gabinete de um parlamentar, ela tinha um mandado que lhe
permitia  vir  a  esta  Casa,  deputados  João  Vítor  Xavier  e  Sargento  Rodrigues.  O
mandado foi  emitido  para ela  vir  a  esta Casa.  Ontem, ele tinha um mandado de
prisão,  mas  não  se  falava  no  local.  Então,  deputado  Pompílio  Canavez,  quero
agradecer a V. Exa. e dar essa explicação.

Acho que nessa ação faltou bom senso e experiência e, acima de tudo, foi posta em
risco a vida do operador que trabalha no estúdio, da produtora e do próprio jornalista.
Já imaginaram se acontecesse uma confusão, alguém tirasse um revólver e desse
um tiro a esmo? Em quem esse tiro  ia  pegar?  Em quem não deveria.  Na minha
opinião, a ordem de prisão só deveria ser dada após o cidadão acabar a entrevista.
Outra coisa a considerar  é que a pessoa estava para denunciar  envolvimento  de
policiais de Confins.

E outro detalhe que temos de deixar claro é a respeito da afirmação de que a rádio
estaria protegendo o seu queridinho. Frequento a Rádio Itatiaia há 50 anos; nasci
dentro da Rádio Itatiaia. Meu pai foi o primeiro profissional de rádio a trabalhar na
Itatiaia, e ali eu cresci. Portando, posso garantir que, desde Januário até Emanuel,
não existe esse ou aquele queridinho. Politicamente, vemos isto: ela abre espaço
tanto para o deputado João Leite quanto para a oposição, para os deputados Sávio
Souza Cruz e Rogério Correia. Todo mundo tem liberdade de falar na Rádio Itatiaia,
que é aberta a todos, desde a direção de Januário, que foi seguido por Emanuel e
toda a família Carneiro. A Itatiaia é a rádio dos mineiros por causa disso; ela deu certo
até hoje pela liberdade que dá a todos. Portanto, mais uma vez quero ser solidário ao
colega  Eduardo  Costa  e  a  toda  a  direção  da  Rádio  Itatiaia,  que  sempre  soube
respeitar  a  população,  abrindo  suas  portas  para  todos  os  mineiros  e  mineiras  e
também para esta Casa. Por fim, agradeço mais uma vez a V. Exa., lembrando que,
na minha opinião, o que foi feito ontem reflete a falta de experiência dos policiais que
ali estavam, que tem de ser corrigida.

O deputado Pompílio Canavez* - Como o deputado Durval Ângelo já antecipou, na
terça-feira da próxima semana, a Comissão de Direitos Humanos ouvirá ou tentará
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ouvir os dois lados dessa história. Mas me inscrevi para falar de outro assunto: quero
fazer um relato sobre o Encontro Nacional dos Comitês de Bacia, que aconteceu na
semana passada, em Maceió, Alagoas, ao qual fui representando esta Casa, como
membro da Comissão Extraordinária das Águas, criada nesta legislatura e presidida
pelo colega de partido deputado Almir  Paraca. Adianto que deveremos entregar o
relatório final dessa comissão na próxima semana.

Mas, em Maceió, representantes das principais bacias hidrográficas de todo o País
estiveram  reunidos  durante  cinco  dias  -  quase  toda  a  semana  -,  debatendo  o
problema  gravíssimo  dos  recursos  hídricos  em  nosso  país,  especialmente  no
Sudeste,  que,  se  já  passou  por  alguns  constrangimentos,  nunca  passou  por  um
período tão terrível de escassez e seca como agora.

Em São Paulo, já se anuncia que o segundo volume morto terminará agora, no final
deste mês, e que começará a ser usado o terceiro volume morto. Trata-se de algo
impensável utilizar a água que jamais foi usada em tempo algum. Nós, assim como
nossa ciência, não sabemos ainda fazer previsões meteorológicas precisas, tanto é
que as previsões meteorológicas feitas no ano passado não previram a seca de 2014.
Para o sistema elétrico, para a Agência Nacional de Águas - ANA -, não haveria seca
em 2014, mas choveria o que chove na média, como todos os anos.  No entanto
passamos um ano muito difícil, e agora já se prevê, para 2015, um ano ainda mais
seco que o de 2014.

Se em São Paulo o Sistema Cantareira, mesmo com toda a chuva, continua cada
vez mais seco, se já se anuncia o fim do segundo volume morto e há proposta para
se começar a utilizar um outro volume morto, de outro sistema, isso significa que será
um ano muito complicado. Esses temas foram muito debatidos no Encontro Nacional
de Comitês de Bacias, em Alagoas. Falamos sobre o Rio São Francisco, sobre a
angústia de ver o Velho Chico - o Rio São Francisco, o rio da unidade nacional - seco,
morrendo, o que há muitos anos alguns visionados diziam que aconteceria, mas não
foram levados a sério. Agora estamos vendo isso ocorrer. Na prática, na realidade, se
não tomarmos providências imediatas, passaremos tempos muito difíceis. E isso está
ocorrendo não só com o Rio São Francisco, mas também com o Rio Grande,  da
minha região, Sul de Minas. O Rio Grande, que tem esse nome pelo seu volume de
água, pela sua extensão, também já está vazio em vários lugares.
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Então venho aqui para, mais uma vez, fazer o alerta em relação a esse problema,
que é gravíssimo, por isso temos de tomar uma posição. Sou relator da Comissão
Extraordinária das Águas e deveremos apresentar o relatório na próxima semana. A
competente  assessoria  da  Comissão  Extraordinária  das  Águas  está  ultimando  o
relatório, do qual já fiz várias leituras, assim como o deputado Almir Paraca. Estamos
verdadeiramente preocupados com o que vamos relatar para a sociedade mineira.
Visitamos  todas  as  bacias  do  Estado,  realizamos  audiências  públicas  com  vários
setores, falamos tanto da escassez de água como também das enchentes, período
que  agora  viveremos.  Nós  sabemos,  assim  como  os  gestores,  que  enchentes
ocorrerão, no entanto nenhuma providência prática, nenhuma providência para pelo
menos conviver com esse fenômeno da natureza, que é repetitivo, tem sido tomada.
Então,  é preciso conscientizar  a nossa população sobre esse drama que vivemos
agora; é preciso que a população participe desse esforço de economia de água. É
preciso  que o  governo do Estado,  o governo federal,  os  governos municipais,  as
prefeituras  também  assumam  o  compromisso  de  conscientização  da  nossa
população. É um trabalho de educação ambiental mesmo, para mostrar que a água
não é um bem que nunca acaba, mas que tem limites e que essa exploração dela
como vem sendo feita não pode continuar.

Temos  visto  também  várias  cidades  decretando  situação  de  emergência,
calamidade,  racionamento.  Semana  passada,  a  Câmara  de  Vereadores  de  Belo
Horizonte tentou ir aos reservatórios da Copasa, às estações de tratamento de água
da  Copasa  para  saber  se  Belo  Horizonte  corre  o  risco  de  racionamento  e  não
conseguiu. Muitos dizem que já vivemos um racionamento não declarado, do qual o
consumidor, o cidadão não tem conhecimento oficial, mas que já é uma realidade.
Penso  que  o  cidadão  tem  todo  o  direito  de  saber  se  passaremos  pelo
constrangimento  de  um  racionamento.  Se  for  absolutamente  necessário,
indispensável,  talvez  tenhamos  de  passar,  mas  é  preciso  conhecer  a  situação.
Quando a Câmara Municipal de Belo Horizonte tenta e não consegue conhecer e
avaliar se Belo Horizonte, a nossa capital, vai passar ou já está passando por um
racionamento, isso é preocupante. Já pode ser um indicativo de que já vivemos um
racionamento não declarado.
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Este  período  de  chuvas  traz  um  alívio.  Fica  parecendo  que  o  problema  está
resolvido, mesmo tendo chovido bem menos do que seria necessário. Eu, que sou de
uma cidade às margens do grande Lago de Furnas, um dos maiores do mundo, tenho
visto que ele está cada dia mais vazio. Agora ele encheu alguns centímetros. Claro
que isso traz algum alento e esperança para todos que vivem no entorno do lago, que
sobrevivem das águas do lago, da economia do lago. Ficam esperançosos de que a
água possa voltar.  Mas tenho a convicção de que esta chuva de agora não será
suficiente. Todas as previsões para este ano feitas ano passado estavam erradas,
equivocadas, e agora já se fazem previsões conservadoras de menos chuva ainda
em 2015.

Creio que é chegada a hora de tomarmos uma atitude mais séria, porque estamos
quase num ponto de não retorno se não tomarmos as providências que temos de
tomar,  de  conhecer  a  realidade.  Dada  a  gravidade  e  a  importância  do  tema,  a
Comissão Extraordinária das Águas, que encerra agora o seu trabalho - comissão
que hoje é extraordinária, portanto provisória -, deve ser transformada em comissão
permanente.  Essa é uma reivindicação de todos os comitês  de  bacia,  não só do
Estado, mas aprovada com uma moção no Encontro Nacional de Comitês de Bacia,
em  Maceió:  que  a  Comissão  Extraordinária  das  Águas  seja  transformada  numa
comissão permanente para tratar desse tema. Eu poderia ficar aqui mais algumas
horas falando sobre mineroduto, pauta de saneamento.  Apenas alguns municípios
fizeram  os  planos  municipais  de  saneamento  no  nosso  estado.  Esse  tema  é
importante, e,  no relatório final da comissão, semana que vem, apresentaremos a
proposta  de  que  a  Comissão  Extraordinária  das  Águas  seja  transformada  em
comissão permanente da Assembleia.

Era  isso,  Sr.  Presidente.  Muito  obrigado.  Espero  que  semana  que  vem  todos
estejam  aqui  para  que  possamos  apresentar  o  relatório  final  da  Comissão
Extraordinária das Águas. Boa tarde.

* - Sem revisão do orador.
O presidente - Com a palavra, o deputado Carlos Pimenta.
O deputado Carlos  Pimenta*  -  Sr.  Presidente,  deputado Gustavo Corrêa,  quero

cumprimentar  o  deputado  Dinis  Pinheiro,  nosso  presidente,  aqui  presente;  os



1180
____________________________________________________________________________

companheiros e as companheiras, deputados e deputadas; os nossos convidados e
visitantes; e, de maneira muito especial, a população do nosso estado. Falarei hoje
para o Norte de Minas e, portanto, cumprimento a população norte-mineira.

Em primeiro lugar, meu caro presidente, quero falar sobre um problema que está
tirando  a  tranquilidade  de  muitos  prefeitos  no  nosso  país  e,  de  maneira  muito
especial, em Minas Gerais. A Associação de Municípios da Área Mineira da Sudene -
Amams - apresentou, neste final de semana, um relatório mostrando que, na região
do Norte de Minas, dos 81 municípios que compõem essa associação, 95% não terão
condições  de  pagar  o  13º  salário  aos  seus  funcionários.  As  prefeituras  estão
literalmente quebradas e não têm como fechar as contas do final do ano. Os milhares
de trabalhadores e funcionários dessas prefeituras - e talvez isso seja um reflexo da
grande maioria delas - amargarão um Natal minguado, sem condições de pagar suas
dívidas nem comprar presentes e até mesmo o material escolar dos filhos para o qual
historicamente é reservado o 13º salário.

Fico  triste  com  esse  relatório  da  Amams  porque  conheço  as  prefeituras  norte-
mineiras,  todas  cidades  pequenas  sem fontes próprias  de  arrecadação.  A grande
maioria não arrecada IPVA, IPTU, nada. Elas dependem substancialmente do FPM;
uma ou outra prefeitura depende do ICMS. Talvez o que possamos fazer aqui agora é
dar repercussão a essa triste estatística da Amams e lamentar o que efetivamente
está acontecendo com os municípios do nosso estado e do nosso país.

Outro  problema  que  também  afeta  diretamente  a  vida  dos  cidadãos,  dos
trabalhadores, dos estudantes e das donas de casa é a saúde pública. Ontem, no
meu  gabinete,  recebi  o  Dr.  Maurício,  diretor  da  Santa  Casa  de  Montes  Claros,
acompanhado  do  Dr.  Hugo,  diretor.  Deputado  Doutor  Wilson  Batista,  eles  me
mostraram o quadro dramático pelo qual passam os hospitais filantrópicos de Minas
Gerais. A Santa Casa de Montes Claros já destina 87% do atendimento ao SUS - e é
um hospital que tem um plano de saúde próprio. Talvez os 13% das receitas da Santa
Casa de Montes Claros advenham do plano de saúde próprio. Quanto aos 87%, está
tudo  atrasado  -  os  repasses  de  recursos  do  governo  federal,  no  pagamento  da
urgência e emergência, dos programas da Santa Casa, das obras de ampliação, dos
programas de aquisição de equipamentos.
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Ontem ele me disse, tristemente, que, se continuar essa relação do governo federal
com as santas casas - que estão quebradas, não há nenhuma em condições de arcar
com suas responsabilidades -, se esse quadro permanecer, a partir do ano que vem,
a grande maioria das santas casas, dos hospitais filantrópicos, estará fechando suas
portas. Esse é o reflexo do caos na saúde pública.

Outro  dia  vi  aqui  funcionários  da  Cemig,  funcionários  do  governo  do  Estado,
manifestando-se democraticamente, com toda a propriedade, por seus direitos, para
terem seus salários reconstituídos.

Olhem, a saúde pública do País chegou ao fundo do poço. Quando cobramos uma
posição mais  clara  do  governo federal,  o  que temos de resposta  é  que ele  está
tentando regularizar suas contas. O contra-argumento do governo federal é que é
preciso esperar os  recursos do pré-sal,  que vão para a saúde e a educação. No
entanto a saúde não pode mais esperar, porque a situação está dramática. O que
está acontecendo com a Santa Casa de Montes Claros também está ocorrendo em
todos os hospitais que atendem pelo SUS em Belo Horizonte, nos grandes centros,
enfim, nas grandes capitais de todo o País. É necessário uma tomada de posição, é
necessário que os estados possam efetivamente destinar os 12% para a ponta do
sistema. Na verdade quem sofre é o pai de família, é a dona de casa, que muitas
vezes, com o filho passando mal, recorre a um pronto-socorro, mas constantemente
vê  seu  filho,  seu  esposo,  sua  esposa  morrer  sem  atendimento  nas  portas  dos
hospitais.

Então temos de tomar uma posição. O governo federal tem de entender que essa
balela, essa história de pré-sal não é por agora, mas para daqui a 5, 6,  10 anos,
mesmo porque o petróleo nem começou a ser extraído do fundo do mar. Não adianta
querer  criar  mais  taxas  e  impostos,  porque  a  população  está  onerada.  O  que
queremos são projetos bem elaboradas para atender às santas casas, aos hospitais
filantrópicos,  aos  pequenos  municípios.  Estes  não  têm  mais  como  manter  seus
pequenos  hospitais,  manter  a  equipe  de  saúde  da  família,  o  medicamento,  o
atendimento de urgência e emergência, a ambulância para transportar os pacientes
graves,  os  carros  especiais  para  transportar  as  pessoas  que  precisam  de
hemodiálise.
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Fiquei pensando agora à tarde, meu caro Wander, sobre o que o Rei do Futebol, o
Pelé, disse ao sair do Hospital Albert Einstein: “Graças a Deus, saí vivo”. Ele estava
no melhor hospital do País. Mas e aquele que está no pequeno hospital e muitas
vezes tem de ir de táxi para fazer hemodiálise? E quem está nas pequenas cidades,
onde não há a presença de médico?

Que médico cubano, João Leite? O médico cubano atende ao básico do básico, em
pequenos municípios. Mas é a população brasileira, o homem comum, o trabalhador,
que precisa de atendimento, mas não estamos tendo isso.

Quero terminar meu pronunciamento de hoje lamentando profundamente o que está
acontecendo com a saúde pública deste país, lamentando profundamente o descaso
com os hospitais, que muitas vezes pagam para atender o paciente do SUS. A tabela
do SUS está defasada há 15 anos, por isso muitas vezes quem paga o pato, quem
paga a conta, é o coitado do médico que está no pronto-socorro, que, quando não
pode atender, vem o boletim de ocorrência, o Ministério Público e a Polícia Militar em
cima dele. No entanto quem pode decidir, quem pode mudar a situação não toma
uma posição.

Espero que, em 2015, a presidenta Dilma cumpra o que prometeu em campanha,
para que haja uma luz no fim do túnel para o trabalhador e para o povo brasileiro e
principalmente para as santas casas e hospitais filantrópicos, que atendem além do
limite. Muito obrigado a todos.

* - Sem revisão do orador.
Encerramento

O  presidente  (deputado  Gustavo  Corrêa)  -  A presidência  verifica,  de  plano,  a
inexistência  de  quórum  para  a  continuação  dos  trabalhos  e  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 11, 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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votação; Suspensão e Reabertura da Reunião - Encerramento.

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

Melo - Alencar da Silveira Jr. - Agostinho Patrus Filho - Almir Paraca - André Quintão -
Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antonio Lerin - Arlen Santiago -
Bonifácio  Mourão -  Bosco -  Braulio  Braz -  Cabo Júlio  -  Carlos  Henrique -  Carlos
Mosconi - Carlos Pimenta - Cássio Soares - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira -
Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de
Castro - Durval Ângelo - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred
Costa - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Corrêa - Gustavo Perrella - Gustavo
Valadares - Inácio Franco - Jayro Lessa - João Leite - João Vítor Xavier - 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 - Pinduca Ferreira - Pompílio Canavez - Rogério Correia -
Romel Anízio - Rômulo Viegas - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião
Costa - Tadeu Martins Leite - Tiago Ulisses - Tony Carlos - Ulysses Gomes - Vanderlei
Miranda - Wander Borges.

Abertura
O presidente (deputado Dinis Pinheiro) - Às 9h12min, 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
Atas

- O deputado Doutor Wilson Batista, 2º-secretário ad hoc, procede à leitura das atas
das duas reuniões anteriores.

O presidente - Em discussão, as atas.
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Questão de Ordem
O deputado Durval Ângelo - Antes de contar o tempo dos 5 minutos da discussão,

gostaria  de  saber  se  teremos  15  minutos  para  discutir  a  primeira  ata  e  mais  15
minutos para discutir a segunda ata.

O presidente - São 15 minutos na sua inteireza. São 15 minutos para a discussão
das duas atas.

O deputado Durval Ângelo - Então, fica a minha questão de ordem para a Mesa
responder  posteriormente:  na humilde compreensão deste deputado,  se são duas
atas, teríamos 30 minutos para discuti-las. Acho que posteriormente a Mesa poderá
respondê-la. Uma questão de ordem não é respondida na hora. Acho que ela pode
ser respondida posteriormente, sem problemas.

O presidente - Deputado Durval Ângelo, o art. 23 do Regimento Interno, que V. Exa.
já deve ter armazenado até na alma, diz que, na 1ª Parte da reunião extraordinária, a
leitura e a aprovação da ata devem ser feitas nos 15 minutos iniciais, e a 2ª Parte,
Ordem do Dia, nas 3 horas e 45 minutos restantes. Com a palavra, para discutir, o
deputado Durval Ângelo.

O deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, vemos os projetos que estão na ata,
que  se  apresenta  de  forma  muito  fria.  Por  isso  é  necessário  um  debate  para
esclarecê-la.  Temos em votação, em turno único,  nas duas reuniões anteriores,  o
Projeto de Lei nº 5.494/2014, do governador do Estado, que altera a Lei nº 6.763, de
26/12/1975, que consolida a legislação tributária do Estado (reduz a carga tributária
incidente sobre as operações com álcool para fins carburantes de 19% para 14%).
Quero deixar bem claro que, em todos os momentos em que debatemos a redução
do  imposto  do  álcool  -  completo  duas  décadas  ininterruptas  de  presença  nesta
Assembleia  -,  sempre  fomos  favoráveis.  Infelizmente,  nestes  20  anos,  em  cinco
governos, não houve avanços. O governo não percebia como a questão do álcool é
estratégica  para  o  meio  ambiente.  É  uma  energia  renovável  que  não  causa
problemas menores ao meio ambiente. Sempre defendemos isso, tanto que, nestas
duas décadas, houve vários projetos de autoria de deputados do PT de redução da
alíquota  do  Proálcool.  Evidentemente,  os  projetos  foram  considerados
inconstitucionais,  porque  o  parlamentar  não  pode  ter  iniciativa  sobre  matéria
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tributária. Em diferentes governos, durante 16 anos do PSDB e 4 anos do PMDB, não
houve sensibilidade para essa redução. Só para citar, acompanhei um encontro na
Fiemg, durante  a campanha do então candidato  a governador  e  hoje governador
eleito  Fernando  Pimentel,  com  o  setor  produtivo.  Lá  o  Fernando  assumiu  o
compromisso de redução do Proálcool - mais do que a redução, que não houvesse
nenhum tipo de subterfúgio burocrático para, na prática, aumentar o tributo de forma
indireta. Acompanhei o debate. Se não me engano, eu era o único deputado estadual
que  lá  estava  -  devia  ter  mais  três  ou  quatro  deputados  federais  -,  e  esse
compromisso foi firmado. Olhem bem que o Projeto de Lei nº 5.494 se transformou
em um frankenstein. Por que um frankenstein? Primeiro, ele traz no seu bojo matéria
que não é análoga ao assunto da redução tributária, como a questão da apropriação
por parte do governo do fundo de previdência dos servidores do Estado. Isso é um
absurdo.  Além  disso,  emendas  apresentadas,  distribuídas  em  33  artigos,
praticamente desfiguram a questão tributária em Minas Gerais.  Por isso queremos
esclarecer que este trabalho de obstrução não tem nada de pessoal contra colega
algum. Da nossa parte, vamos sempre intervir no campo das ideias - é bom registrar
isso  em  ata  -  e  das  melhores  ideias  possíveis  ou  as  que  entendemos  ser  as
melhores, mas não podemos permitir  que, da forma como está, essa matéria seja
votada. Daí reitero um apelo ao governador Alberto Pinto Coelho: que retire do projeto
as  emendas  que  possam  causar  possíveis  problemas.  Conversei  com  V.  Exa.,
presidente. Até pode não haver, mas também poderão causar futuros problemas ao
próximo governo. Isso é o mínimo. Portanto, apelamos para a sensibilidade. E, para o
setor do Proálcool, votar a matéria no ano que vem não terá problema, porque, se é
redução de alíquota para trazer - vamos dizer assim - bondade, pode ser votada a
qualquer momento. O que não podemos fazer é aumentar alíquota, mas a redução da
alíquota do Proálcool pode ser feita em janeiro, fevereiro ou março. Não será um, dois
ou três meses que criará maior dificuldade para o setor. Ressalto: há 20 anos estou
aqui e vejo que o setor clama por uma solução, mas só vemos insensibilidade dos
governos estaduais. É bom que, depois das eleições e do 2º turno, o atual governo
tenha se sensibilizado com a matéria, o que é um avanço. Como diz o lema da nossa
bandeira - para concluir, pois foram duas atas -, antes tarde do que nunca.
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O presidente - Com a palavra, para discutir, o deputado André Quintão.
O deputado André Quintão - Se o meu tempo será de 2 minutos, na sequência, já

pediria a palavra pela ordem, pois o assunto é sério e não poderia passar sem a
manifestação  da  Assembleia  Legislativa  no  Plenário.  Em  relação  à  primeira  ata,
quando a reunião foi encerrada, ainda não tínhamos conhecimento de dois episódios
muito  graves  que  ocorreram  na  tarde  de  ontem.  Hoje,  10  de  dezembro,  Dia
Internacional  dos  Direitos  Humanos,  a  data  seria  muito  propícia  para  que,  neste
Plenário, realizássemos manifestações muito firmes. A primeira é em solidariedade ao
jornalista Eduardo Costa e à Rádio Itatiaia, que é muito querida por todos os mineiros
e  mineiras.  Não  entrarei  no  mérito  da  questão,  questionando  se  havia  ou  não
mandado de prisão - parece que havia. Há um processo de investigação na cidade de
Confins,  que  todos  nós  defendemos.  Parabenizo  quem  está  desbaratando  todo
aquele esquema de corrupção. Esse é o papel das instituições públicas, mas não era
necessário o cumprimento de um mandado de prisão com a invasão - e a palavra é
esta, invasão - ao estúdio da Rádio Itatiaia, que não tem nenhuma porta de escape.
Os  policiais  não  poderiam  alegar  que  as  pessoas  poderiam  sumir  de  lá.  Pelo
contrário, quem conhece a Rádio Itatiaia sabe que há divisórias vazadas no estúdio.
Faltavam 2 minutos para o término da entrevista. Sr. presidente, respeitando o tempo,
pedirei a palavra pela ordem.

O presidente - Esgotado o prazo destinado a esta parte e não havendo retificação a
ser feita, dou as atas por aprovadas.

2ª Parte (Ordem do Dia)
1ª Fase

O presidente - Nos termos do edital de convocação, a presidência vai passar à 2ª
Parte  da  reunião,  em  sua  1ª  Fase,  com  a  apreciação  de  pareceres  e  de
requerimentos.

Questão de Ordem
O deputado André Quintão - Presidente, dando continuidade ao meu raciocínio, não

havia  nenhum  motivo  para  a  invasão.  Alguns  lugares  são  sagrados.
Independentemente de ser questão de ordem, o mínimo que esta Casa deve fazer,
sem ser ainda tática de obstrução, é se pronunciar a esse respeito. Se a Assembleia
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Legislativa de Minas Gerais  não se pronunciar  contra a invasão de um órgão de
imprensa  à  revelia  dos  profissionais  que  lá  estavam  trabalhando,  haverá  um
equívoco. Não acredito que algum deputado desta Casa defenderia a invasão a órgão
de imprensa. Como a pessoa estava dando uma entrevista, se há um mandado de
prisão, ela poderia sair pela porta, e a polícia cumpriria o seu papel. Registro a minha
opinião  e  solidariedade  ao  profissional  que  lá  estava  trabalhando  e  à  instituição.
Desde o movimento estudantil, aprendi que órgãos de imprensa e universidades não
devem ser  ocupados pelas  forças do Estado.  O mandado poderia ser  muito bem
cumprido. Ninguém está defendendo que ele não o fosse, mas deveria haver bom
senso e respeito ao exercício profissional dos jornalistas. Agora cabe à Corregedoria
de Polícia investigar e averiguar a razão para aquela ação espalhafatosa da polícia
em relação a um órgão de imprensa. O engraçado é que muitos acusam o PT de
cercear a imprensa e os meios de comunicação. Pelo contrário, estamos alertando-os
para esse grave incidente,  como fizemos em relação ao incidente inaceitável  que
envolveu o deputado federal Jair Bolsonaro. Sr. Presidente, um deputado federal, que
representa o povo brasileiro na Câmara dos Deputados, dirigir-se a uma ministra de
Estado, uma mulher, deputado Adelmo Carneiro Leão, dizendo que não a estupraria
porque ela não merece? Isso é um absurdo. O mínimo que tinha que acontecer é um
processo imediato de cassação do mandato dessa pessoa e até um processo penal,
porque ali ele está admitindo uma intenção e uma ação de estupro, que é condenada
pela lei. Quero aqui prestar a minha solidariedade não só à ministra Maria do Rosário,
mas a todas as mulheres. Isso é muito grave. Ontem, foi o dia em que a Comissão da
Verdade  de  Minas  Gerais  apresentou o  seu  relatório  sobre  crimes  e  atrocidades
cometidas  durante  a  ditadura  militar,  deputada  Maria  Tereza  Lara.  Hoje,  Dia
Internacional dos Direitos Humanos, em vez de estarmos aqui, neste Plenário, para
registrarmos avanços, bons exemplos, boas iniciativas, boas práticas de respeito aos
direitos  humanos,  estamos  manifestando  solidariedade  a  uma  rádio  e  a  um
profissional  que  foram  desrespeitados  no  seu  exercício  democrático  e  livre  de
imprensa e  a  uma ministra  que  foi  desacatada  e  achincalhada por  um deputado
federal em Brasília. Espero que o Congresso Nacional apure esses episódios. Não
podemos deixar isso acontecer, como não podemos deixar passar aqui também em
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vão aquelas  manifestações  de  pessoas  em São Paulo,  defendendo o  retorno da
ditadura militar. Ainda bem que é apenas meia dúzia de gatos-pingados. Mas neste
Dia Internacional dos Direitos Humanos temos que relembrar a memória de todos, do
período de arbítrio, de ditadura. Se uma rádio é invadida daquela maneira, imagine a
casa  de  uma pessoa  mais  pobre? Se uma ministra  de  Estado  é  tratada por  um
deputado federal daquela maneira, imagine aquele cidadão que não tem como se
defender, que não tem voz, que não tem vez? Temos de cortar o mal pela raiz. E é
obrigação desta Assembleia Legislativa, acima de defesa corporativa, colocar o dedo
na ferida, neste momento. Muito obrigado.

2ª Fase
O presidente - Não havendo matéria a ser apreciada na 1ª Fase, a presidência vai

passar à 2ª Fase da Ordem do Dia.
Desde  já,  quero  fazer  um  esclarecimento  a  todos  os  deputados.  Peço  a

compreensão de todos. A presidência não vai se distanciar do Regimento Interno em
momento  algum.  É  fundamental  haver  essa  compreensão.  Nesse  instante,  a
presidência vai conceder a palavra ao deputado Sargento Rodrigues e, em seguida,
ao deputado Durval Ângelo. Posteriormente, se houver alguma questão de ordem,
por gentileza, a presidência solicita que ela seja formulada com clareza e indicação
do preceito que se pretende elucidar, conforme dispõe o Regimento Interno.

Registro de Presença
O presidente - A presidência registra a presença, nas galerias, aproveitando para

encaminhar um abraço fraterno às crianças, alunos do 5º ano do ensino fundamental
da Fundação Torino,  do Bairro Piemonte,  que vieram visitar  a Assembleia.  Sejam
muito bem-vindos! Um grande abraço.

Questões de Ordem
O deputado Sargento Rodrigues - Obrigado, presidente. Deputado André Quintão,

quero  fazer  um  reparo  na  fala  de  V.  Exa.  Não  se  trata  de  posicionamento
corporativista. Bom, se V. Exa. está usando esse termo “carapuça”, venho aqui dizer
que  sou  deputado  classista  com  muito  orgulho.  Não  é  à  toa  que  o  meu  nome
parlamentar  é  deputado  Sargento  Rodrigues.  Não  foi  por  acaso.  Mas  não  estou
usando a palavra para agredir V. Exa. V. Exa. pode ficar desarmado. Só quero dirigir-
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me a V. Exa. para informá-lo que, a meu ver, é preciso ter mais cuidado com essa
abordagem. Qual foi o crime cometido pelos policiais civis? A primeira pergunta que
deve ser respondida é essa. Uma emissora de rádio tem imunidade para que não
seja cumprido ali um mandado de busca e apreensão ou mandado de prisão? São
perguntas que devem ser feitas. Tenho enorme respeito e admiração pelo jornalista
Eduardo Costa, que realiza um belíssimo trabalho, mas temos de avaliar a situação.
Será que houve realmente abuso de autoridade? Vamos fazer uma leitura atenta da
Lei  nº  4.898,  seus  artigos  e  incisos,  a  fim  de  verificar  o  que  deve  ser  feito.  O
governador determinou a apuração dos fatos, mas é preciso ter cautela para que os
policiais civis não sejam condenados antes da hora. É preciso ter esse zelo, somente
isso.  Se  o  ilustre  deputado  Durval  Ângelo,  presidente  da  Comissão  de  Direitos
Humanos, entender que deve realizar uma audiência pública, vamos lá, aprovamos
um requerimento e realizamos uma audiência pública,  mas é necessário ouvir  os
policiais civis. É preciso lembrar que eles estavam cumprindo ordem de um superior,
que tratava da prisão de pessoas que estavam cometendo diversos crimes, como
lavagem de dinheiro e formação de quadrilha, com a qual esse moço que foi preso
estava  envolvido,  segundo  fontes  policiais.  Sr.  Presidente,  serei  breve.  Deputado
André  Quintão,  não  vamos  nos  posicionar  contra.  Estou  aqui  para  ajudá-lo  no
processo. Os policiais civis devem ser ouvidos. Como foi feita a invasão da rádio?
Houve crime? Há alguma lei  assegurando que um policial  não pode adentrar  um
recinto no cumprimento de uma ordem judicial? Essas perguntas devem ser feitas.
Deputado André Quintão, V. Exa. não deve estar lembrado, mas vi a Polícia Federal
cumprindo ordem de busca e apreensão aqui dentro da Assembleia. Aqui é Poder.
Nenhuma ação foi contra a Polícia Federal, que cumpriu a sua missão. Aqui é Poder,
lá não. Vamos ouvir o Eduardo Costa, os seus auxiliares, os policiais civis, o delegado
que  deu a  ordem e o  juiz  que  a expediu.  Como estava essa ordem? Existe  um
mandado de  prisão? Não  acredito  que os  policiais  adentraram na  rádio  sem um
mandado de prisão. Hoje os policiais sabem quais são as condições para que uma
pessoa seja presa. Existem apenas três circunstâncias: cumprimento de mandado de
prisão, flagrante delito e recaptura de preso. A prisão de determinada pessoa só pode
ser  feita  nessas  três  circunstâncias.  Gostaria  de  dizer  a  V.  Exa.  que a  Maria  do
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Rosário deveria se lembrar do número de policiais que estão morrendo no Brasil. Por
exemplo, no Rio de Janeiro, esse número chegou ontem a 286 policiais, entre mortos
e feridos. A famosa ministra de Direitos Humanos nunca levantou a voz em defesa
dos policiais. Ela quer que o policial vá combater o crime sem arma. É essa a ministra
de Direitos Humanos. Em Minas Gerais, temos números atualizados para qualquer
deputado, caso queira ver. De 2003 até o momento, 175 servidores policias foram
mortos combatendo a criminalidade e em defesa da família, da sociedade. Onde está
a ministra Maria do Rosário? Ministra dos Direitos Humanos que só vê os direitos
humanos de uma parte? E as forças policiais? Onde está a ministra? Que direitos
humanos essa mulher defende? Estarei inscrito, na parte da tarde, para lembrar, sim,
os direitos humanos e que o policial deve ser respeitado e merece direitos humanos.

O deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, minha questão de ordem é porque há
um instrumento que o Plenário pode utilizar que se chama moção. Estou convocando
uma reunião da Comissão de Direitos Humanos para amanhã, às 10h30min. Solicito
a presença do deputado Sargento Rodrigues, pois apresentaremos uma moção de
apoio e de solidariedade ao jornalista e explicarei por quê. Também apresentaremos
uma moção de desagravo à ministra Maria do Rosário. Sr. Presidente, acho que essa
não deveria ser a iniciativa de uma comissão. Minha sugestão é que, mesmo sem
instrumento  formal,  V.  Exa.,  como  presidente  da  Casa,  fizesse  de  ofício  essa
manifestação.  Deputado  Sargento  Rodrigues,  por  que  estou  dizendo  isso?  É
interessante  que  V.  Exa.  faz  uma  crítica,  inicia  fazendo  uma  comparação,  uma
analogia da intervenção do deputado André Quintão e usa o mesmo argumento ao
falar  da  questão da Maria  do  Rosário  como se  uma violação minorasse a  outra.
Lembro  a V.  Exa.  que essa comissão se posicionou no caso do jornalista  Edney
Moura Cardoso. No dia 30/4/2014, estivemos em uma reunião em Ponte Nova. O
Edney foi preso também dentro de uma rádio. Na época, o inquérito indicou que o art.
37 ou o art. 39 da Constituição do Estado de Minas Gerais, que estabelece como
deve ser norteada a administração pública - na Constituição Federal, é art. 37, não
sei se na Constituição Estadual corresponde ao mesmo. No caso da Constituição
Estadual, há o princípio da razoabilidade, entendeu? Temos que pagar aqui um tributo
aos legisladores constituintes, presidente. O Bonifácio Mourão é o único legislador
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constituinte em Minas Gerais que está no exercício de mandato. Ele sabe muito bem
que o princípio da razoabilidade poderia ser aplicado. Imaginem, ao vivo, no ar, o
temor, armas em punho. Tenho a gravação do jornalista e posso passar para V. Exa.
Nela podemos ver que é feito um apelo para que se esperasse o final da entrevista.
Havia  uma  única  saída  na  rádio  Itatiaia,  no  estúdio,  e  poderiam  ter  esperado.
Imaginem se houvesse resistência de quem estava sendo detido e isso acabasse
ferindo alguém no ar! O princípio da razoabilidade foi o que se concluiu no caso de
Ponte Nova. Poderia haver a prisão em flagrante, mas não se aplicou o princípio da
razoabilidade.  Não  é  razoável,  ao  vivo,  no  ar,  alguém  ser  preso  de  forma
cinematográfica. Fica parecendo que o povo está querendo ibope, publicidade. Nem
digo que seria necessário esperar sair da rádio. O próprio jornalista Eduardo Costa
intervém e diz para esperar o comercial, esperar o intervalo. Isso não aconteceu. Sr.
Presidente, o meu apelo é para que V. Exa., como presidente da Casa, se manifeste.
Amanhã a comissão vai se manifestar às 9h30min, mas V. Exa. também poderia fazê-
lo. O Eduardo Costa é um jornalista crítico. Acho que essa é a função do jornalismo.
Acredito muito no jornalismo que não é chapa branca, acredito muito no jornalismo
oficial. Eu mesmo já fui objeto de vários comentários dele, mas o respeito muito. É um
jornalista  com  muito  preparo.  Nós,  da  Assembleia,  há  três  ou  quatro  anos,  o
ajudamos na publicação de um livro de sua autoria sobre o Mercado Central, que foi
sua tese de mestrado. Eu também estive lá. Nós o ajudamos a publicar esse livro. É
um jornalista sério, que merece todo o nosso respeito. Mas, mesmo que não o fosse,
o princípio da razoabilidade se aplica aqui. Sugiro uma manifestação de V. Exa. Como
V. Exa. pode perceber, precisa-se de 39 deputados para a matéria subsequente, da
pauta que V. Exa. vai  apresentar.  Precisa-se de 39 deputados para a votação do
projeto principal, ou seja, do projeto de lei tributário, e para a votação do requerimento
incidente  sobre  a  pauta.  Cada  deputado  poderá  esclarecer  e  debater,  nos
encaminhamentos,  por  10  minutos.  Faço  esse  pedido  bem  devagar,  pois  isso
permitiria  que  algum  deputado  ficasse  atento  para  pedir  até  a  recomposição  de
quórum,  o  que faz  parte  do  Regimento.  O  meu pedido  é  para  que fosse feito  o
encerramento, de plano, da reunião.

O deputado Gustavo Corrêa - Sr. Presidente, verificação.
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O presidente -  É  regimental.  A presidência solicita  ao  secretário  que proceda à
chamada dos deputados para a recomposição de quórum.

O secretário (deputado Gustavo Corrêa) - (- Faz a chamada.)
O presidente - Responderam à chamada 33 deputados. Portanto, não há quórum

para votação.
Solicito, mais uma vez, a compreensão dos deputados, a responsabilidade tem de

falar  mais alto,  a sociedade espera da Assembleia um posicionamento primoroso,
exemplar. É fundamental a presença dos deputados aqui, neste solo vermelho, neste
solo sagrado. A presidência, mais uma vez, reafirma a necessidade da presença dos
deputados.  Espero  que,  dentro  de  alguns  minutos,  possamos  atingir  o  número
necessário para a votação de matérias importantíssimas.

Suspensão da Reunião
O presidente - A presidência, nos termos do § 4º do art. 249 do Regimento Interno,

vai suspender a reunião por 1 hora e 45 minutos, para que se configure o quórum
para votação. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião
O presidente (deputado Duarte Bechir) - Estão reabertos os nossos trabalhos.

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  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. Levanta-se a reunião.

ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 14/9/2011

Às  9h45min,  comparece  na  Sala  das  Comissões  o  deputado  Carlos  Mosconi,
membro da supracitada comissão. Está presente, também, o deputado Luiz Henrique.
O presidente, deputado Carlos Mosconi, declara aberta a reunião e, com base no 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
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presidência informa que a reunião se destina a realizar o monitoramento do PPAG-
2008-2011  e  comunica  o  recebimento  da  seguinte  correspondência:  ofício  do  Sr.
Antônio Lima Bandeira, presidente da Epamig, publicado no Diário do Legislativo, em
9/9/2011, momento em que se fazem presentes os deputados Adelmo Carneiro Leão
e  Doutor  Wilson  Batista.  O  presidente  acusa  o  recebimento  das  seguintes
proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs
805/2011,  em  1º  turno  (deputado  Doutor  Wilson  Batista);  1.431  (deputado  Hely
Tarqüínio) e 2.100/2011 (deputado Adelmo Carneiro Leão), ambos em turno único. A
presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir a Sra. Marta de
Sousa Lima, gerente executiva do Projeto Estruturador "Saúde Integrada - Logística e
Apoio às Redes de Atenção", da Secretaria de Estado de Saúde; e os Srs. Wagner
Fulgêncio  Elias,  gerente  executivo  do  Projeto  Estruturador  "Saúde  em  Casa",  da
Secretaria de Estado de Saúde; Maurício Rodrigues Botelho, gerente executivo do
Projeto Estruturador "Regionalização - Redes de Atenção à Saúde", da Secretaria de
Estado de Saúde; Francisco Tavares Júnior, assessor-chefe de Gestão Estratégica da
SES; Marcílio Dias Magalhães, superintendente de Redes de Atenção à Saúde da
SES; Augusto Monteiro Guimarães, presidente da Funed; Antônio Carlos de Barros
Martins,  presidente  da  Fhemig,  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
nas  notas  taquigráficas.  A presidência  retoma os  trabalhos  ordinários  da  reunião.
Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a
votação  de  proposições  que  dispensam  a  apreciação  do  Plenário.  Submetidos  a
discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação
Final  dos Projetos de Lei  nºs 517, 1.342,  1.677,  1.713 e 1.797/2011.  Cumprida a
finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,
convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de setembro de 2011.
Carlos Mosconi, Presidente - Adelmo Carneiro Leão - Neider Moreira.
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ATA DA 28ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 3ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 27/11/2013

Às 9h34min, 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
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:  e-mails das Sras.  Márcia Helena Muniz Gonçalves de Oliveira e
Ilma  Maria  Ramos  Ribas,  encaminhados  por  meio  do  Fale  com  a  Assembleia,
informando que o Hospital Nossa Senhora da Saúde, no Município de Diamantina,
está  fechado,  gerando  transtornos  para  a  população;  do  Sr.  João  Moura  Neto
solicitando  apoio  para  a  área  da saúde no  Município  de  Januária;  e  do  Sr.  Luiz
Barroso solicitando a intercessão desta Casa para que sejam realizadas as obras de
saneamento dos Córregos Lareira e Marimbondo, nos Bairros Santa Mônica e São
João  Batista,  em  Belo  Horizonte;  da  Sra.  Kátia  Ferraz  Ferreira,  presidente  do
Conselho  Estadual  de  Defesa  dos  Direitos  da  Pessoa  com  Deficiência,
cumprimentando o deputado Doutor Wilson Batista pela autoria da Lei n° 20.658, que
dispõe sobre o apoio a ser oferecido pelo Estado ao Sistema Único de Saúde, por
meio de unidades móveis de prevenção ao câncer; do Sr. Lincoln Lopes Ferreira e da
Sra. Maria das Graças Rodrigues de Oliveira, membros da Associação Médica de
Minas  Gerais,  solicitando  o  apoio  desta  Casa  na  divulgação  do  livro  Evidências
Científicas sobre Tabagismo para Subsídio ao Poder Judiciário e convidando para o
evento de lançamento do referido livro; e de correspondência publicada no Diário do
Legislativo na data mencionada entre parênteses: ofício da Sra. Maria Coeli Simões
Pires, secretária de Casa Civil, prestando informações relativas aos Requerimentos
nºs 5.105 e 5.489/2013 (19/11/2013); e da Sra. Sônia Regina Pereira, coordenadora-
geral de Residências em Saúde do Ministério da Educação, prestando informações
relativas ao requerimento da Comissão de Saúde encaminhado por meio do Ofício nº
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2.259/2013/SGM  (19/11/2013).  O  presidente  acusa  o  recebimento  das  seguintes
proposições, das quais designou como relatores os deputados mencionados entre
parênteses: Projetos de Lei nºs 3.621/2012, no 2º turno (Carlos Pimenta); 4.427/2013,
no 1º turno, e 4.600/ 2013, em turno único (Arlen Santiago); 4.553/2013, em turno
único  (Pompílio  Canavez);  e  4.556/2013,  em turno  único  (Doutor  Wilson Batista).
Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a
votação  de pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação  do  Plenário.  Após
discussão  e  votação,  são  aprovados,  cada  um  por  sua  vez,  os  pareceres  pela
aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.621/2012 (relator:  deputado Carlos
Pimenta)  na  forma do  vencido  no  1º  turno,  com  as  Emendas  nºs  1  a  3;  e  pela
aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.015/2013 (relator:  deputado Carlos
Pimenta) na forma do Substitutivo nº 1. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do
Dia),  que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a
apreciação do Plenário.  Após discussão e votação nominal,  é  aprovado, em turno
único,  por  unanimidade,  o  Projeto  de  Lei  nº  4.529/2013  (relator:  deputado  Arlen
Santiago). Submetido a discussão e votação, é aprovado o Parecer de Redação Final
do Projeto de Lei nº 4.383/2013. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que
compreende a discussão e a votação de proposições da comissão. Submetidos a
votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  os  requerimentos  dos  deputados
Doutor Wilson Batista em que solicita seja realizada audiência pública para debater o
software de  regulação assistencial  SUS Fácil,  tendo em vista que suas inúmeras
falhas e lacunas estão se tornando um grande problema para as instituições de saúde
e para os usuários do SUS; Adelmo Carneiro Leão em que solicita  seja realizada
audiência  pública  para  debater  a  alta  concentração  de  agrotóxicos  em  frutas  e
legumes, conforme pesquisa realizada pela Anvisa e divulgada recentemente; Arlen
Santiago  em  que  solicita  seja  realizada  reunião  com  convidados  para  debater  o
Projeto de Lei nº 4.427/2013, de autoria do governador do Estado, que dispõe sobre a
organização e as atribuições do Conselho Estadual de Saúde de Minas Gerais; da
Comissão  de  Saúde  em  que  solicita  sejam  apresentadas  ao  Projeto  de  Lei  nº
4.550/2013, que dispõe sobre a revisão Plano Plurianual de Ação Governamental -
PPAG - 2012-2015, para o exercício de 2014, emendas referentes aos programas que



1196
____________________________________________________________________________

menciona.  Foram  recebidos  para  posterior  apreciação  os  requerimentos  dos
deputados  Adelmo  Carneiro  Leão  e  Carlos  Mosconi  (2),  em  que  solicitam  seja
encaminhado à Presidência da República, ao Ministério da Saúde e à Casa Civil da
Presidência da República pedido de providências solicitando a regulamentação do
art. 49 da Lei nº 12.546, de 14 de dezembro de 2011, que trata da proibição de fumar
em  recinto  coletivo  fechado,  privado  ou  público;  e  em  que  solicitam  sejam
encaminhadas  à  Agência  Nacional  de  Vigilância  Sanitária  -  Anvisa  -,  ao  Instituto
Nacional do Câncer - Inca - e à Aliança de Controle do Tabagismo - ACT - as notas
taquigráficas da 27ª Reunião Ordinária, realizada no dia 20/11/2013, que debateu a
política de controle do tabagismo; Arlen Santiago, em que solicita seja encaminhado à
Presidência  da  Funasa  pedido  de  providências  solicitando  avaliar  o  processo  de
inclusão do Município de Pai Pedro no Programa Nacional de Desenvolvimento dos
Recursos Hídricos - Proágua - tendo em vista que o município apresentou ao órgão
toda a documentação necessária. 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 dezembro de 2013.
Carlos Mosconi, presidente - Doutor Wilson Batista - Pompilio Canavez.

ATA DA 38ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS
HUMANOS NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

8/9/2014
Às 18h15min, comparece no Fórum de Aimorés 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
o  sistema  prisional  e  o  método  de  Associação  de  Proteção  e  Assistência  aos
Condenados - Apac - no município. A presidência interrompe os trabalhos ordinários
da reunião para ouvir as Sras. Maria das Graças Cruz Siríaco, secretária de Assuntos
Jurídicos da Prefeitura de Resplendor; e Maria das Dores Ramos Andrade, membro
da Pastoral Carcerária e do Conselho de Segurança Municipal; e os Srs. Alaerte da
Silva,  prefeito  municipal  de  Aimorés;  Sebastião  Ferreira  de  Souza,  presidente  da
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Câmara Municipal de Aimorés; Braulino Corrêa da Rocha Neto, juiz diretor do foro da
Comarca de Aimorés; 1º Ten. PM Gledson Vidal Pedroni, comandante em exercício
da 49ª Cia. de Polícia Militar em Aimorés; José Carlos de Oliveira, inspetor de Polícia
Civil, representando o Sr. André Dias Nunes, delegado-chefe de Polícia Civil de Minas
Gerais em Aimorés; Fabiano Teixeira da Silva, advogado, representando a Sra. Maria
da Glória Rabello  Teixeira Rezende,  presidente da 153ª  Subseção da Ordem dos
Advogados do Brasil - OAB- Aimorés; e Walter Silva Andrade, diretor do jornal Gazeta
do  Leste,  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.  A
presidência  retoma os  trabalhos  ordinários  da  reunião.  Cumprida  a  finalidade  da
reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,  convoca  os  membros  da
comissão para  as  próximas  reuniões,  determina  a  lavratura  da  ata  e  encerra  os
trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de setembro de 2014.
Rômulo  Viegas,  presidente  -  Sargento  Rodrigues  -  Maria  Tereza  Lara  -  Célio

Moreira.
ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO, INDÚSTRIA,

COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA
17ª LEGISLATURA, EM 4/11/2014

Às 14h41min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Gustavo Perrella,
Dalmo Ribeiro Silva e Elismar Prado, membros da supracitada comissão. Havendo
número regimental, o presidente, deputado Gustavo Perrella, declara aberta a reunião
e,  em  virtude  da  aprovação  de  requerimento  do  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos  membros  da  comissão  presentes.  A presidência  informa  que  a  reunião  se
destina a apreciar a matéria constante 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 das Sras.
Maria Coeli Simões Pires, secretária de Casa Civil, prestando informações relativas
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aos Requerimentos n°s 7.883, 7.886 e 7.889/2014; e Eliane Parreiras, secretária de
Cultura, prestando informações relativas ao Requerimento n° 7.887/2014 (11/7/2014);
Silvana Nascimento, subsecretária de Turismo, prestando informações relativas ao
Requerimento  nº  7.882/2014  (7/8/2014);  Maria  Coeli  Simões  Pires,  secretária  de
Casa Civil  (2), prestando informações relativas aos Requerimentos n°s 7.884/2014
(28/8/2014) e 7.887/2014 (20/9/2014); e dos Srs. Carlos Guimarães Jr., presidente da
Minaspetro,  encaminhando  exemplar  do  Relatório  Anual  da  Revenda  de
Combustíveis  de  2014, produzido  pela  Federação  Nacional  do  Comércio  de
Combustíveis e de Lubrificantes (3/7/2014); José Elcio Santos Monteze, diretor-geral
do  DER-MG,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n°  7.890/2014
(11/7/2014); Álvaro Campos de Carvalho, superintendente regional do Dnit, prestando
informações relativas ao Requerimento n° 7.879/2014 (19/7/2014); e Marcelo Arruda
Nassif,  presidente  em  exercício  da  Codemig,  prestando  informações  relativas  ao
Requerimento n° 7.880/2014; Rogério Mendes, diretor-geral do Instituto Estrada Real,
prestando  informações  relativas  ao  requerimento  da  Comissão  de  Turismo
encaminhado por meio do Ofício nº 1.975/2014/SGM e José Elcio Santos Monteze,
diretor-geral  do  DER-MG,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n°
7.890/2014 (7/8/2014). O presidente acusa o recebimento das seguintes proposições,
das quais designou como relator o deputado mencionado entre parênteses: Projetos
de Lei nºs 4.994, no 1º turno, e 5.392/2014, em turno único (Dalmo Ribeiro Silva).
Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a
votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e
votação nominal, é aprovado, em turno único, por unanimidade, o Projeto de Lei nº
5.392/2014  (relator:  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva)  que  recebeu  parecer  por  sua
aprovação.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  os
Requerimentos nºs 8.571, 8.579, 8.609, 8.750, 8.819, 8.860 e 8.870/2014. Submetido
a discussão e votação, é aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº
5.184/2014. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),  que compreende a
discussão  e  a  votação  de  proposições  da  comissão.  Submetido  a  votação,  é
aprovado o seguinte requerimento:

nº  10.703/2014,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja
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encaminhado  ao  Secretário  de  Estado  de  Turismo  de  Minas  Gerais  pedido  de
providência para incluir a "Lagoa Central", do Município de Lagoa Santa, no roteiro
turístico do Estado de Minas Gerais, bem como sugerir que tais referências turísticas
sejam divulgadas durante os eventos regionais realizados.

Após, é recebido pela presidência e arquivado, nos termos do art. 180, inciso IV, do
Regimento Interno, por perda do objeto o seguinte requerimento:

nº 10.702/2014, do deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja realizado
debate público com todos os candidatos ao governo do Estado de Minas Gerais e o
empresariado mineiro acerca da redução da carga tributária e de todos os assuntos
relacionados.

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, 9 de dezembro de 2014.
Gustavo Perrella - presidente - Gil Pereira - Duarte Bechir.

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA
PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 12/11/2014
Às 14h37min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Rosângela Reis e

os  deputados  Celinho  do  Sinttrocel  e  Wander  Borges,  membros  da  supracitada
comissão.  Havendo  número  regimental,  a  presidente,  deputada  Rosângela  Reis,
declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por  aprovada  e  subscrita  pelos  membros  da  comissão  presentes.  A presidência
informa que a reunião se destina a discutir  e  votar matéria constante da pauta e
proposições  da  comissão.  A seguir,  comunica  o  recebimento  de  correspondência
publicada no  Diário do Legislativo nas datas mencionadas entre parênteses: ofícios
do Sr. Ney Oliveira Muller, chefe de assessoria parlamentar do gabinete do Ministro
da Defesa (30/8/2014); do Sr. Júlio Delgado, deputado federal (20/9/2014); da Sra.
Anne Floriane da Escóssia Lima, secretária-geral da Presidência do Tribunal Superior
do Trabalho (25/9/2014); da Sra. Maria Coeli Simões Pires, secretária de Estado de
Casa  Civil  (9/10/2014);  do  Sr.  Felipe  Rodrigues  Gonçalves  de  Assis  Figueiredo
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(16/10/2014);  do Sr.  Roberto Wagner de Carvalho, representante do Sindicato dos
Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de São
Julião; e do Sr. Ananias Neves Ferreira, presidente do Conselho Estadual dos Direitos
da Criança e do Adolescente (24/10/2014). O presidente acusa o recebimento das
seguintes  proposições,  em  turno  único,  das  quais  designou  como  relatores  os
deputados  mencionados  entre  parênteses:  Projetos  de  Lei  nºs  4.609/2013,  5.002,
5.157, 5.173; 5.248, 5.249, 5.250, 5.256; 5.267, 5.305, 5.306, 5.315, 5.316, 5.329,
5.335, 5.338, 5.343, 5.362, 5.375, 5.377, 5.380, 5.382, 5.389, 5.390, 5.391, 5.402,
5.412, 5.419, 5.421, 5.426, 5.431 e 5.434/2014 (Wander Borges); e Projetos de Lei
nºs 1.381/2011, 4.946, 5297, 5301, 5.260 e 5.263/2014 (Celinho do Sinttrocel). 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 1.381/2011 (relator: deputado Celinho do Sinttrocel), que recebeu
parecer por sua aprovação com a Emenda nº 1, votada em separado; 4.609/2013
(relator:  deputado  Wander  Borges);  e  Projetos  de  Lei  nºs  5.002/2014  (relator:
deputado  Wander  Borges);  5.157/2014  (relator:  deputado  Wander  Borges);
5.173/2014 (relator: deputado Wander Borges); 5.248/2014 (relator: deputado Wander
Borges);  5.249/2014  (relator:  deputado  Wander  Borges);  5.250/2014  (relator:
deputado  Wander  Borges);  5.256/2014  (relator:  deputado  Wander  Borges);
5.267/2014 (relator: deputado Wander Borges); 5.297/2014 (relator: deputado Celinho
do Sinttrocel); 5.301/2014 (relator:  deputado Celinho do Sinttrocel),  que receberam
parecer  por  sua  aprovação.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são
aprovados  os  Requerimentos  nºs  8.540 e  8.818/2014.  Submetidos  a  discussão  e
votação, cada um por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos
Projetos  de  Lei  nºs  4.346  e  4.711/2013;  4.884;  5.178;  5.227;  5.229;  5.230  e
5.233/2014. 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
os seguintes requerimentos, para posterior apreciação:

nº 10.801/2014, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja realizada
reunião desta comissão para debater em audiência pública a proposta de implantação
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do Sistema Único de Trabalho - SUT - e suas repercussões nos direitos sociais e na
saúde dos trabalhadores;

nº 10.802/2014, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja realizada
reunião desta comissão para debater em audiência pública os impactos trabalhistas e
sociais da Proposta de Emenda à Constituição Estadual nº 68, de 2014, que dispõe
sobre operações societárias de empresas estatais;

nº 10.803/2014, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja realizada
reunião desta comissão para debater em audiência pública a Proposta de Emenda à
Constituição Estadual nº 176/2012, em tramitação na Câmara Federal, que privilegia
os idosos e os portadores de doença grave ou incapacitante na ordem de pagamento
de precatórios;

nº 10.804/2014, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja realizada
reunião  desta  comissão  para  debater  em  audiência  pública  a  educação  de  nível
superior no Norte de Minas e Vale Jequitinhonha e as condições de trabalho no setor
nessas regiões;

nº 10.805/2014, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja realizado
debate público desta comissão para discutir a reforma política proposta pela Coalizão
Democrática;

nº 10.806/2014, do deputado Wander Borges, em que solicita seja encaminhado ao
Instituto de Metrologia e Qualidade do Estado de Minas Gerais pedido de informações
acerca  dos  critérios  utilizados  para  o  cálculo  das  multas  aplicadas  nos  casos  de
descumprimento das disposições contidas no Regulamento Técnico Mercosul sobre
Etiquetagem de Produtos Têxteis,  conforme demanda apresentada na 5ª  Reunião
Extraordinária desta comissão, ocorrida em 3/7/2014, em Resende Costa;

nº 10.807/2014, do deputado Wander Borges, em que solicita seja encaminhado ao
Instituto de Metrologia e Qualidade do Estado de Minas Gerais pedido de informações
acerca da aplicação do disposto na alínea "e" do item 3 do Regulamento Técnico
Mercosul sobre Etiquetagem de Produtos Têxteis, em especial sobre os critérios para
indicação  de  tamanho  de  produtos  têxteis  artesanais,  conforme  demanda
apresentada na 5ª Reunião Extraordinária desta comissão, ocorrida em 3/7/2014, em
Resende Costa;
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nº 10.808/2014, do deputado Wander Borges, em que solicita seja encaminhado ao
Instituto de Metrologia e Qualidade do Estado de Minas Gerais pedido de informações
sobre os critérios para indicação de metragem de produtos artesanais elaborados a
partir  de resíduos têxteis,  tendo em vista a variação sazonal na produção desses
resíduos pela indústria têxtil e a consequente fabricação de produtos artesanais com
fibras diversas e diferença no tamanho final, conforme demanda apresentada na 5ª
Reunião Extraordinária desta comissão, ocorrida em 3/7/2014, em Resende Costa;

nº 10.809/2014, do deputado Wander Borges, em que solicita seja encaminhado ao
Instituto  Nacional  de  Metrologia  e Qualidade e  Tecnologia  pedido  de  informações
acerca do processo de revisão do Regulamento Técnico Mercosul sobre Etiquetagem
de Produtos Têxteis, conforme demanda apresentada na 5ª Reunião Extraordinária
desta comissão, ocorrida em 3/7/2014, em Resende Costa;

nº 10.810/2014, do deputado Wander Borges, em que solicita seja encaminhado ao
Instituto  Nacional  de  Metrologia  e Qualidade e  Tecnologia  pedido  de  informações
sobre os critérios para indicação de metragem de produtos artesanais elaborados a
partir  de resíduos têxteis,  tendo em vista a variação sazonal na produção desses
resíduos pela indústria têxtil e a consequente fabricação de produtos artesanais com
fibras diversas e diferença no tamanho final, conforme demanda apresentada na 5ª
Reunião Extraordinária desta comissão, ocorrida em 3/7/2014, em Resende Costa;

nº 10.811/2014, do deputado Pompílio Canavez, em que solicita seja encaminhado
ao  Comando-Geral  da  Polícia  Militar  do  Estado  de  Minas  Gerais  pedido  de
providências para que seja intensificada a fiscalização do transporte de trabalhadores
rurais no Estado, em especial no Sul de Minas, conforme demanda apresentada na 6ª
Reunião Extraordinária desta comissão, ocorrida em 15/7/2014, em Varginha;

nº 10.813/2014, do deputado Pompílio Canavez, em que solicita seja encaminhado
ao  Ministério  do  Trabalho  e  Emprego  pedido  de  providências  para  que  realize
concurso  público  para  os  cargos  de  auditor  fiscal  do  trabalho  e  de  funções
administrativas para o Estado, de modo a recompor seu quadro de fiscais e atender
às  graves  carências  dessa  mão  de  obra,  conforme  demanda  apresentada  na  6ª
Reunião Extraordinária desta comissão, ocorrida em 15/7/2014, em Varginha;

nº 10.814/2014, do deputado Pompílio Canavez, em que solicita seja encaminhado
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à Gerência Regional do Ministério do Trabalho e Emprego em Varginha pedido de
providências  para  que  determine  fiscalização  na  fazenda  do  Sr.  João  Farias  por
utilização  indevida  de  veneno,  que  coloca  em  risco  a  vida  dos  trabalhadores,
conforme  demanda  apresentada  na  6ª  Reunião  Extraordinária  desta  comissão,
ocorrida em 15/7/2014, em Varginha;

nº 10.817/2014, do deputado Pompílio Canavez, em que solicita seja encaminhado
ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão pedido de providências para que
seja autorizado concurso público para o cargo de auditor fiscal do trabalho em Minas
Gerais de modo a recompor o quadro de fiscais do Ministério do Trabalho e Emprego,
conforme  demanda  apresentada  na  6ª  Reunião  Extraordinária  desta  comissão,
ocorrida em 15/7/2014, em Varginha;

nº 10.819/2014, do deputado Pompílio Canavez, em que solicita seja encaminhado
ao Ministério do Trabalho e Emprego pedido de informações sobre os motivos da
proibição  da  participação  dos  sindicatos  rurais  nas  atividades  de  fiscalização  do
trabalho,  conforme  demanda  apresentada  na  6ª  Reunião  Extraordinária  desta
comissão ocorrida em 15/7/2014, em Varginha;

nº 10.820/2014, do deputado Pompílio Canavez, em que solicita seja encaminhado
à Polícia Federal pedido de informações sobre o relatório de apuração de denúncias
de trabalho escravo no Sul de Minas, conforme demanda apresentada na 6ª Reunião
Extraordinária  desta  comissão,  ocorrida  em  15/7/2014,  em  Varginha.  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 dezembro de 2014.
Bosco, presidente -Luzia Ferreira - Liza Prado.
ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E

TECNOLOGIA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA,
EM 19/11/2014

Às 16 horas, comparecem na Sala das Comissões a deputada Maria Tereza Lara e
os deputados Duarte Bechir e Antônio Carlos Arantes (substituindo o deputado Deiró
Marra,  por  indicação  da  liderança  do  BTR),  membros  da  supracitada  comissão.
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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 da seguinte correspondência, publicada
no  Diário do Legislativo na data mencionada entre parênteses: ofício da Sra. Maria
Coeli  Simões Pires,  Secretária  de Estado de Casa Civil  e  Relações Institucionais
(13/11/2014); e e-mail do Sr. Emerson Rodrigues Viana, encaminhado pelo Fale com
a Assembleia,  em  que  solicita  seja  analisada  a  possibilidade  de  servidor  público
municipal, com curso superior na área de educação, ser aproveitado pelo Estado na
rede estadual de ensino, sendo assim colocado à disposição do Estado, sem a perda
do seu vínculo com a administração municipal. O presidente registra a presença dos
alunos do curso de pedagogia da Faculdade Pitágoras. 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 5.417/2014 (relatora: deputada
Maria Tereza Lara), que recebeu parecer por sua aprovação. Submetidos a votação,
cada um por sua vez,  são aprovados os Requerimentos nºs  8.935 e  8.938/2014.
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, 3 de dezembro de 2014.
Duarte Bechir, presidente - Maria Tereza Lara - André Quintão.

ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 25/11/2014
Às 10h6min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Sebastião Costa,

André Quintão, Dalmo Ribeiro Silva, Lafayette de Andrada (substituindo o deputado
Luiz  Henrique,  por  indicação  da  liderança  do  BTR)  e  Sargento  Rodrigues
(substituindo  o  deputado  Gustavo  Perrella,  por  indicação  da  Liderança  do  BAM),
membros  da  supracitada  comissão.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,
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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  de  e-mail  da  Sra.
Waléria  Zago,  servidora  pública  da  1ª  instância  do  Tribunal  de  Justiça  de  Minas
Gerais,  encaminhado por meio do “Fale com a Assembleia”,  solicitando apoio e 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. O presidente acusa o recebimento das
seguintes  proposições,  das  quais  designou  como  relatores  os  deputados
mencionados entre parênteses: Projetos de Lei  nºs 5.612 e 5.623/2014 (deputado
Dalmo Ribeiro Silva);  5.613 e 5.624/2014 (deputado Luiz Henrique);  5.615,  5.617,
5.619  e  5.620/2014  (deputado  Duilio  de  Castro);  5.614/2014  (deputado  André
Quintão); e 5.610, 5.611 e 5.616/2014 (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. São convertidos em
diligência ao Departamento de Estradas de Rodagem - DER/MG - o Projeto de Lei nº
5.561/2014 e à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão o Projeto de Lei nº
5.596/2014 (relator: deputado Lafayette de Andrada, em virtude de redistribuição); à
Secretaria  de  Estado  de  Planejamento  e  Gestão o  Projeto  de  Lei  nº  5.582/2014
(relator:  deputado  André  Quintão,  em  virtude  de  redistribuição);  à  Secretaria  de
Estado de Planejamento e Gestão o Projeto de Lei nº 5.593/2014 e à Secretaria de
Estado de Planejamento e Gestão e à Secretaria de Estado da Fazenda o Projeto de
Lei nº 5.611/2014 (relator: deputado Sebastião Costa, sendo o primeiro em 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 4.695/2013, 5.563 e 5.580/2014 (relator: deputado Dalmo Ribeiro
Silva);  5.347  com  a  Emenda  nº  1,  5.420,  5.588  e  5.594/2014  (relator:  deputado
Lafayette de Andrada, em virtude de redistribuição); 5.557, 5.590, 5.597, 5.558, 5.569,
5.570 com a Emenda nº 1 e 5.586 (relator: deputado André Quintão, sendo os quatro
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últimos em virtude de redistribuição); e 5.559, 5.562, 5.564, 5.571 e 5.589 (relator:
deputado Sargento Rodrigues). 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 5.556, 5.565, 5.568, 5.572,
5.578,  5.584,  5.585/2014,  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, 2 de dezembro de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Dalmo Ribeiro Silva - João Leite - Wander Borges.
ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 4ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 26/11/2014
Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Luiz Humberto

Carneiro, Lafayette de Andrada (substituindo o deputado Doutor Wilson Batista, por
indicação da liderança do BTR) e Anselmo José Domingos (substituindo o deputado
Antonio  Lerin,  por  indicação  da  liderança  do  BAM),  membros  da  supracitada
comissão.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,  deputado  Luiz  Humberto
Carneiro, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
deputado Anselmo José Domingos, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da comissão presentes. A
presidência informa que a reunião se destina a discutir e votar pareceres de redação
final. 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 nº 711/2011, 5.307, 5.337, 5.356/2014 (relator: deputado Lafayette de
Andrada); 5.392 e 5.397 a 5.399/2014 (relator: deputado Anselmo José Domingos).
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, 3 de dezembro de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - Duarte Bechir - Pompílio Canavez.
ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 27/11/2014
Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Célio Moreira,

Duarte Bechir e Lafayette de Andrada (substituindo o deputado Gustavo Corrêa, por
indicação da liderança do BRT), 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 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 de ofício do Sr. Ivayr Nunes Soalheiro, secretário de Meio
Ambiente e Sustentabilidade de Contagem, publicado no  Diário do Legislativo em
20/11/2014. 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 5.478/2014 (Duarte Bechir)  e  5.536/2014 (Sávio Souza
Cruz). 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 5.245/2014 com a Emenda nº 2, que apresenta, e pela rejeição da Emenda nº
1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator: 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, é aprovado, em turno único, por unanimidade, o Projeto de Lei nº 5.458/2014
(relator:  deputado  Sávio  Souza  Cruz),  que  recebeu  parecer  por  sua  aprovação.
Submetido a votação, é aprovado o Requerimento nº 9.024/2014. 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 10.856/2014, do
deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja encaminhado ao secretário de
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Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável  pedido  de  informação  sobre  as
condições ambientais da região do Município de Ouro Preto, em especial das áreas
de  Marzagão,  Lago  do  Azedo,  Barcelos,  Panificadora  e  do  terreno  da  empresa
Novelis, em Saramenha.

É  recebido  pela  presidência,  para  posterior  apreciação,  o  Requerimento  nº
10.923/2014,  do  deputado Carlos  Pimenta,  em que  solicita  seja  encaminhado ao
Instituto Estadual de Florestas - IEF - pedido de providências para revisar a Portaria
nº 154, de 13 de outubro de 2011, que dispõe sobre a regulamentação da pesca na
Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco no Estado de Minas Gerais no período da
piracema e dá outras providências, com o objetivo de revogar a permissão da pesca
amadora embarcada nos rios dessa bacia hidrográfica, em especial no Rio Paracatu.

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 dezembro de 2014.
Célio Moreira, presidente - Rogério Correia.
ATA DA 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 4ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 2/12/2014
Às 14h21min, comparecem na Sala das Comissões as deputadas Luzia Ferreira e

Liza  Prado (substituindo o deputado Tiago Ulisses,  por  indicação da liderança do
BAM)  e  o  deputado  Luiz  Henrique,  membros  da  supracitada  comissão.  Havendo
número regimental, a presidente, deputada Luzia Ferreira, 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 apreciar a
matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da comissão. A presidente
acusa o recebimento  do  Projeto de Lei  nº  5.563/2014,  em turno único,  para cuja
relatoria foi designado o 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 5.401, 5.418, 5.435, 5.484, 5.486, 5.508 e 5.517/2014 (relator: deputado Elismar



1209
____________________________________________________________________________

Prado), que receberam parecer por sua aprovação. Submetido a votação, é aprovado
o Requerimento nº 9.030/2014. 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 10.929/2014, da deputada Luzia Ferreira, em que solicita seja encaminhado à
Prefeitura Municipal  de Mariana pedido de providências para a implementação do
acordo firmado com o Ministério Público em 2008 acerca da Capela de Santana, da
comunidade do Gogô, sugerindo-se a constituição de comissão, com a participação
da  comunidade,  do  Iphan  e  do  Iepha-MG,  para  discutir  a  destinação  dos  bens
culturais remanescentes da antiga igreja, levando em conta a preservação do sítio
arqueológico ali existente e o anseio da comunidade de ter de volta seu templo;

nº 10.930/2014, da deputada Luzia Ferreira, em que solicita seja encaminhado à
Prefeitura Municipal de Mariana pedido de providências para a criação do conselho
gestor  do  Parque  Arqueológico  do  Gogô,  com  a  participação da  comunidade,  do
Iphan,  do Iepha-MG e do Ministério Público,  com vistas à instituição de plano de
manejo da área e à sinalização e adequação do sítio para o usufruto da comunidade
e a sustentabilidade da atividade turística;

nº 10.935/2014, da deputada Luzia Ferreira, em que solicita sejam encaminhadas
ao  Iphan,  ao  Iepha-MG,  à  Prefeitura  e  à  Câmara  Municipais  de  Mariana  e  à
Coordenadoria  das  Promotorias  de  Justiça  de  Defesa  do  Patrimônio  Cultural  e
Turístico  as  notas  taquigráficas  da  reunião  de  audiência  pública  realizada  em
Mariana,  em  21/11/2014,  com  a  finalidade  de  discutir  a  situação  da  Capela  de
Santana, da comunidade do Gogô.

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

Sala das Comissões, 10 de dezembro de 2014.
Elismar Prado, presidente - Luzia Ferreira - Antônio Carlos Arantes.

ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO
POPULAR NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

2/12/2014
Às 14h37min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Maria Tereza Lara e

os deputados André Quintão e Fabiano Tolentino, membros da supracitada comissão.
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Havendo número regimental, o presidente, deputado André Quintão, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado Fabiano Tolentino,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos  membros  da  comissão  presentes.  A presidência  informa  que  a  reunião  se
destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da
comissão.  O  presidente  acusa  o  recebimento  das  seguintes  proposições,  cuja
relatoria avocou a si: Propostas de Ação Legislativa nºs 2.039 a 2.041, 2.047, 2.055,
2.060, 2.064, 2.066, 2.072, 2.047, 2.078, 2.080, 2.082 a 2.084, 2.088 a 2.091, 2.093,
2.094, 2.096, 2.097, 2.100 a 2.103, 2.106, 2.107, 2.111, 2.113, 2.115, 2.117, 2.120,
2.121, 2.123, 2.126, 2.131, 2.157, 2.160 a 2.167 e 2.172 a 2.174/2014. 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. Após discussão e votação, são rejeitadas as Propostas de
Ação Legislativa nºs 2.072, 2.082, 2.084, 2.088, 2.089 e 2.101 a 2.103/2014; e são
aprovadas,  na  forma  da  apresentação  de  requerimentos,  as  Propostas  de  Ação
Legislativa nºs 2.039 a 2.041, 2.047, 2.055, 2.060, 2.064, 2.066, 2.047, 2.078, 2.080,
2.083, 2.084, 2.090, 2.091, 2.093, 2.094, 2.096, 2.097, 2.100, 2.106, 2.107, 2.111,
2.113, 2.115, 2.117, 2.120, 2.121, 2.123, 2.126, 2.131, 2.157, 2.160 a 2.167 e 2.172 a
2.174/2014. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de
todos, convoca os membros da comissão para a reunião extraordinária de amanhã,
dia 3/12, às 9h30min, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2014.
André Quintão, presidente - Maria Tereza Lara - Luzia Ferreira - Duarte Bechir.
ATA DA 16ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

4/12/2014
Às 10h7min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Sebastião Costa,

Dalmo Ribeiro Silva, Luiz Henrique e Sargento Rodrigues (substituindo o deputado
Duilio  de  Castro,  por  indicação  da  liderança  do  BAM),  membros  da  supracitada
comissão.  Estão  presentes,  também,  os  deputados  João  Leite,  Célio  Moreira,
Gustavo Corrêa e Duarte Bechir. Havendo número regimental, o presidente, deputado
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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.  O  presidente  acusa  o  recebimento  das  seguintes
proposições,  das  quais  designou  como  relator  o  deputado  mencionado  entre
parênteses:  Projetos  de  Lei  nºs  5.645,  5.646  e  5.651/2014  (relator:  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.  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 3.436/2012 e 5.611/2014 na forma do Substitutivo nº 1
(relator: deputado Sebastião Costa); 5.073 e 5.334/2014, ambos com a Emenda nº 1
(relator: deputado Dalmo Ribeiro Silva, sendo o primeiro em virtude de redistribuição);
5.262/2014  com  a  Emenda  nº1  (relator:  deputado  Luiz  Henrique,  em  virtude  de
redistribuição). Os Projetos de Lei nºs 5.241, 5.326, 5.495 e 5.498/2014 são retirados
da pauta por deliberação da comissão a requerimento do deputado Luiz Henrique. Os
Projetos de Lei nºs 5.626 e 5.636/2014 são retirados da pauta por determinação do
presidente da comissão, por não cumprirem pressupostos regimentais. Passa-se à 2ª
Fase da 2ª  Parte  (Ordem do Dia),  que compreende a discussão e  a votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. 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 5.440 e
5.500/2014 com a Emenda nº 1 (relator: deputado Luiz Henrique, sendo o segundo
em virtude de redistribuição); e 5.637, 5.645, 5.646 e 5.651/2014 (relator: deputado
Sebastião Costa). Os Projetos de Lei nºs 5.627, 5.632, 5.633, 5.634 e 5.639/2014 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. Aprovado pedido
de informações, nos termos do art. 301, parágrafo único, do Regimento Interno, ao
autor do Projeto de Lei  nº  5.635/2014, para que o processo seja instruído com a
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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, 9 de dezembro de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Duilio de Castro - Luiz Henrique

- Braulio Braz.
ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 4/12/2014
Às 14h41min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Célio Moreira,

Corrêa  e Luiz  Henrique (substituindo o deputado Duarte  Bechir,  por  indicação da
liderança do BTR), membros da supracitada comissão. Havendo número regimental,
o  presidente,  deputado  Célio  Moreira,  declara  aberta  a  reunião  e,  em  virtude  da
aprovação de requerimento do deputado Gustavo Corrêa, 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 da  Sra.  Abigail
Andrade, encaminhado por meio do Fale com a Assembleia, em que manifesta apoio
à  aprovação  do  Projeto  de  Lei  nº  575/2011,  de  autoria  do  deputado  Alencar  da
Silveira Jr., que dispõe sobre o controle da reprodução de cães e gatos e dá outras
providências. Registre-se a presença do deputado Duarte Bechir. 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 3.436/2012, na
forma do Substitutivo nº 1 (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.  Após discussão e votação nominal,  são
aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os Projetos de Lei nºs 5.478/2014
com  a  Emenda  nº  1,  votada  em  separado  (relator:  deputado  Duarte  Bechir),  e
5.536/2014 (relator:  deputado Sávio Souza Cruz),  que receberam parecer por sua



1213
____________________________________________________________________________

aprovação,  votando  “sim”  os  deputados  Célio  Moreira,  Duarte  Bechir  e  Gustavo
Corrêa  e  não  se  registrando  voto  contrário.  Submetido  a  votação,  é  aprovado  o
Requerimento nº 9.062/2014. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua
vez, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 5.342,
5.393  e  5.394/2014.  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 10.923/2014, do deputado Carlos Pimenta, em que solicita seja encaminhado ao
Instituto Estadual de Florestas - IEF - pedido de providências para revisar a Portaria
nº  154,  de  13/10/2011,  que  dispõe  sobre  a  regulamentação  da  pesca  na  Bacia
Hidrográfica  do  Rio  São  Francisco  no  Estado  de  Minas  Gerais  no  período  da
piracema e dá outras providências, com o objetivo de revogar a permissão da pesca
amadora embarcada nos rios dessa bacia hidrográfica, em especial no Rio Paracatu;

e nº 10.939/2014, da deputada Luzia Ferreira e do deputado Rogério Correia, em
que solicitam seja realizada visita técnica ao Gabinete da Presidência do Tribunal de
Justiça do Estado de Minas Gerais para solicitar desse Poder agilidade na tramitação
dos  processos  de  indenização  referente  a  desapropriação de  terrenos  que  estão
impedindo a continuação das obras de saneamento da Bacia Hidrográfica da Lagoa
da Pampulha.

São  recebidos  pela  presidência,  para  posterior  apreciação,  os  seguintes
requerimentos:

nº 10.952/2014, da deputada Luzia Ferreira e do deputado Rogério Correia, em que
solicitam seja encaminhado ao presidente da Copasa pedido de informação sobre os
empreendimentos  não  residenciais  situados  na  área  de  influência  da  Bacia
Hidrográfica da  Lagoa da Pampulha que não estão  participando do Programa de
Recebimento e Controle de Efluentes - Precend - e quais as razões disso;

nº 10.953/2014, do deputado Rogério Correia e da deputada Luzia Ferreira, em que
solicitam  seja  encaminhado  à  Copasa  pedido  de  providências  para  que  realize
campanhas de divulgação e incentivo à participação no Programa de Recebimento e
Controle de Efluentes - Precend;

e nº 10.954/2014, da deputada Luzia Ferreira e do deputado Rogério Correia, em
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que solicitam seja encaminhado ao superintendente de Desenvolvimento da Capital
pedido  de  informações  para  que  envie  à  Comissão  de  Meio  Ambiente  e
Desenvolvimento Sustentável  estudo realizado pela  empresa Icatu Meio  Ambiente
Ltda. intitulado  Programa de biomonitoramento ecotoxicológico - bioacumulação de
metais em peixes da Lagoa da Pampulha,  de autoria do Prof. Ricardo Motta Pinto
Coelho e da equipe da Universidade Federal de Minas Gerais.

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, 9 de dezembro de 2014.
Célio Moreira, presidente - Luzia Ferreira - Sebastião Costa.
ATA DA 17ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

9/12/2014
Às 14h31min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Sebastião Costa,

Dalmo Ribeiro Silva, Duilio de Castro, Luiz Henrique e Braulio Braz (substituindo o
deputado  Gustavo  Perrella,  por  indicação  da  liderança  do  BAM),  membros  da
supracitada  comissão.  Está  presente,  também,  o  deputado  Sargento  Rodrigues.
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.  O
presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais designou como
relatores os  deputados mencionados entre  parênteses:  Projetos  de Lei  nºs  5.640,
5.643,  5.649,  5.665  e  5.668/2014  (Dalmo  Ribeiro  Silva);  5.655,  5.656,  5.658  e
5.662/2014 (Luiz Henrique); 5.641, 5.647, 5.653, 5.654, 5.560 e 5.661/2014 (Duilio de
Castro);  5.644,  5.648,  5.650,  5.663,  5.664  e  5.667/2014  (André  Quintão);  5.642,
5.652,  5.657  e  5.659/2014  (Leonídio  Bouças);  e  5.666/2014  (Sebastião  Costa).
Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a
votação  de pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação  do  Plenário.  Após
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discussão  e  votação,  é  aprovado  o  parecer  que  conclui  pela  juridicidade,
constitucionalidade e  legalidade,  no 1º  turno,  do  Projeto de  Lei  nº  5.241/2014 na
forma do Substitutivo nº 1 (relator: deputado Sebastião Costa). São convertidos em
diligência à Secretaria de Estado de Casa Civil e Relações Institucionais o Projeto de
Lei  nº  5.326/2014  (relator:  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  em  virtude  de
redistribuição); ao Departamento de Estradas de Rodagem - DER-MG - os Projetos
de Lei nºs 5.354/2014 (relator: deputado Luiz Henrique, em virtude de redistribuição)
e  5.355/2014  (relator:  deputado  Sebastião  Costa,  em  virtude  de  redistribuição).
Registra-se  a  saída  do  deputado  Braulio  Braz.  São  convertidos  em  diligência  à
Secretaria  de Estado de Casa Civil  e  Relações Institucionais  o  Projeto  de  Lei  nº
5.365/2014 e ao DER-MG o Projeto de Lei nº 5.636/2014 (relator: deputado Duilio de
Castro). Os pareceres sobre os Projetos de Lei nºs 5.495 e 5.498/2014, no 1º turno,
deixam  de  ser  apreciados  em  virtude  de  solicitação  de  prorrogação  de  prazo
regimental pelos respectivos relatores, deputados Duilio de Castro e Dalmo Ribeiro
Silva. 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 5.610/2014 (relator: deputado Sebastião Costa); 5.612/2014 com
a Emenda nº1 e 5.640/2014 (relator: deputado Dalmo Ribeiro Silva). Os Projetos de
Lei nºs 5.625 e 5.626/2014 são retirados da pauta por determinação do presidente da
comissão por não cumprirem pressupostos regimentais. Passa-se à 2ª Fase da 2ª
Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. 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  3.847/2013 (relator:  deputado
Dalmo Ribeiro Silva, em virtude de redistribuição); 5.632, 5.634 e 5.641/2014 (relator:
deputado Duilio de Castro). Os Projetos de Lei nºs 5.627, 5.633 e 5.639/2014 são
retirados da pauta por determinação do presidente da comissão por não cumprirem
pressupostos regimentais. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece
a presença de todos,  convoca os membros da  comissão para  a próxima reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de dezembro de 2014.
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Sebastião  Costa,  presidente  -  Duilio  de  Castro  -  Rômulo  Viegas  -  Sargento
Rodrigues - Gustavo Valadares.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.402/2014

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
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  e  foi
distribuído às

Comissões de Constituição e  Justiça  e  do  Trabalho,  da  Previdência  e  da  Ação
Social.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo em  7/8/2014,  o  projeto  foi  examinado
preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  que  concluiu  pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma apresentada.

Vem agora a proposição a esta comissão para receber parecer quanto ao mérito,
nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, XIV, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei  em análise pretende instituir  o Dia Estadual do Trabalhador em

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

Considerado atividade de segurança privada, o transporte de valores consiste no
deslocamento  de  numerário,  bens  ou  valores,  mediante  a  utilização  de  veículos
comuns ou especiais e é de suma importância para o fluxo da economia no país.

A atividade é frequentemente alvo de organizações criminosas e os trabalhadores
estão sujeitos a assaltos e sequestros relâmpagos. Pelo risco inerente à atividade, as
empresas  que  prestam  esses  serviços  precisam  de  autorização  prévia  do
Departamento  de  Polícia  Federal,  e  os  veículos  utilizados  para  o  transporte  de
valores devem dispor de Certificado de Vistoria emitidos pelas Comissões de Vistoria
vinculadas às Delegacias de Polícia Federal. Além disso, cada veículo deve contar
com uma equipe mínima de quatro vigilantes.
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Apesar de a remuneração e escolaridade dos profissionais de segurança privada
terem melhorado entre os anos de 1985 a 1995, como mostra o artigo  Segurança
privada:  características  do  setor  e  impacto  sobre  o  policiamento  (disponível  em:
<http://www.forumseguranca.org.br/storage/download/revista_04.pdf#page=134>;
acesso em: 17 nov.2014), a renda média dos vigilantes ainda é inferior à renda média
de  um  policial  militar.  Além  disso,  a  categoria  queixa-se  frequentemente  das
condições e da jornada de trabalho.

A homenagem que se pretende prestar aos trabalhadores que atuam no transporte
de valores pode contribuir para melhorar sua condição de trabalho, motivo pelo qual
nos parece justa e oportuna.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 5.402/2014, na

forma apresentada.
Sala das Comissões, 10 de dezembro de 2014.
Bosco, presidente - Wander Borges, relator - Celinho do Sinttrocel - Luzia Ferreira.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.468/2014
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
Encaminhado a esta Casa por meio da Mensagem nº 694/2014, o projeto de lei em

epígrafe, de autoria do governador do Estado, autoriza a abertura de crédito adicional
ao Orçamento Fiscal do Estado em favor da Defensoria Pública do Estado de Minas
Gerais - DPMG.

Publicado no Diário  do Legislativo em 10/9/2014, o projeto foi  distribuído a esta
comissão para receber parecer, nos termos do art. 160 da Constituição do Estado e
do art. 204 do Regimento Interno.

No  prazo  de vinte  dias  estabelecido  pelo  §  2º  do  referido  art.  204,  não  foram
apresentadas emendas à proposição.

Fundamentação
A proposição em análise tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a abrir crédito

suplementar  ao  Orçamento  Fiscal  do  Estado,  em favor  da  Defensoria  Pública do
Estado de Minas Gerais - DPMG -, até o valor de R$31.176.894,64, que se destinam
a atender a:
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• despesas com pessoal e encargos sociais, até o valor de R$30.604.055,05;
• outras despesas correntes, até o valor de R$572.839,59.

A Constituição da República estabelece, em seu art. 167, inciso V, que é vedada a
abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem
indicação dos recursos correspondentes.

A Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro,
estabelece  que  os  créditos  suplementares  se  destinam  ao  reforço  de  dotação
orçamentária insuficientemente prevista na lei do orçamento. Dispõe ainda a referida
norma,  em  seu  art.  42,  que  os  créditos  serão  autorizados  por  lei  e  abertos  por
decreto. A abertura dos créditos depende da existência de recursos disponíveis para
ocorrer a despesa e será precedida de exposição justificativa, podendo ser utilizados,
entre  outros,  os  recursos  resultantes  de  anulação  parcial  ou  total  de  dotações
orçamentárias e os provenientes de excesso de arrecadação.

Em consonância com o disposto na referida norma, o projeto em tela especifica, em
seu art. 2º, os recursos a serem utilizados para a abertura do crédito solicitado, os
quais serão provenientes:

• do  excesso  de  arrecadação  da  receita  de  Recursos  Diretamente
Arrecadados, da DPMG, até o valor de R$222.605,79;

• do saldo financeiro da receita de Recursos Diretamente Arrecadados, da
DPMG, até o valor de R$2.424,48;

• da anulação de dotações orçamentárias de Outras Despesas Correntes, de
Recursos Ordinários, da DPMG, até o valor de R$144.395,35;

• da anulação de dotações orçamentárias de Investimentos, da Receita de
Recursos  Diretamente  Arrecadados,  da  DPMG,  até  o  valor  de
R$196.238,47;

• do  excesso  de  arrecadação  da  Receita  de  Doações  de  Pessoas,  de
Instituições Privadas ou do Exterior a Órgãos e Entidades do Estado, da
DPMG, até o valor de R$5.000,00;

• da  anulação  de  dotação  orçamentária  de  Investimentos,  da  Receita  de
Doações de Pessoas, de Instituições Privadas ou do Exterior a Órgãos e
Entidades do Estado, da DPMG, até o valor de R$2.175,50;
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• do  excesso  de  arrecadação da receita  de  Recursos  para  Cobertura  do
Déficit  Atuarial  do  Regime  Próprio  de  Previdência  Social  -  RPPS  -,  da
DPMG, até o valor de R$7.856.990,65; e

• do excesso de arrecadação da receita de Recursos Ordinários, até o valor
de R$22.747.064,40.

O  projeto  em  tela  atende  aos  requisitos  legais  que  disciplinam  a  matéria,  não
havendo óbice à sua aprovação por esta Casa.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 5.468/2014, em

turno único, na forma original.
Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2014.
Zé  Maia,  presidente  e  relator  -  Durval  Ângelo  -  Sebastião  Costa  -  Sargento

Rodrigues - Antônio Carlos Arantes - Ulysses Gomes.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.587/2014

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

Encaminhado a esta Casa por meio da Mensagem nº 712/2014, o projeto de lei em
epígrafe, de autoria do governador do Estado, autoriza a abertura de crédito adicional
ao Orçamento Fiscal do Estado em favor do Tribunal de Contas do Estado de Minas
Gerais - TCEMG.

Publicado no  Diário do Legislativo em 7/11/2014, o projeto foi  distribuído a esta
comissão para receber parecer, nos termos do art. 160 da Constituição do Estado e
do art. 204 do Regimento Interno.

No  prazo  de  20  dias  estabelecido  pelo  §  2º  do  referido  art.  204,  não  foram
apresentadas emendas à proposição.

Fundamentação
A proposição em análise tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a abrir crédito

suplementar  ao Orçamento Fiscal  do Estado,  em favor  do Tribunal  de Contas do
Estado de Minas Gerais - TCEMG -, até o valor de R$4.160.000,00, que se destinam
a atender a despesas com proventos de inativos civis e pensionistas.

A Constituição da República estabelece, em seu art. 167, inciso V, que é vedada a
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abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem
indicação dos recursos correspondentes.

A Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro,
estabelece  que  os  créditos  suplementares  se  destinam  ao  reforço  de  dotação
orçamentária insuficientemente prevista na lei do orçamento. Dispõe ainda a referida
norma,  em  seu  art.  42,  que  os  créditos  serão  autorizados  por  lei  e  abertos  por
decreto. A abertura dos créditos depende da existência de recursos disponíveis para
ocorrer a despesa e será precedida de exposição justificativa, podendo ser utilizados,
entre  outros,  os  recursos  resultantes  de  anulação  parcial  ou  total  de  dotações
orçamentárias e os provenientes de excesso de arrecadação.

Em consonância com o disposto na referida norma, o projeto em tela especifica, em
seu art. 2º, os recursos a serem utilizados para a abertura do crédito solicitado, os
quais serão provenientes do excesso de arrecadação da receita de Recursos para
Cobertura do Déficit Atuarial do Regime Próprio de Previdência Social, até o valor de
R$4.160.000,00.

O  Ofício  GAB/PRES  nº  26.025/2014,  enviado  a  esta  Casa  pela  presidente  do
Tribunal  de  Contas,  esclarece  que  “a  solicitação  contida  no  projeto  de  lei
supramencionado se  fez necessária  em virtude do elevado número  de servidores
deste Tribunal  que requereram aposentadorias voluntárias no exercício em curso”.
Segundo consta no ofício, “não haverá impacto fiscal visto que ocorrerá anulação de
recurso orçamentário do próprio Tribunal na fonte 10 e suplementação do mesmo
valor  na  fonte  58”.  O  ofício  esclarece  ainda:  “o  orçamento  aprovado  para  esta
Instituição, neste exercício, não será onerado, havendo sim um ajuste de valores para
fontes de recursos diferentes”.

O  projeto  em  tela  atende  aos  requisitos  legais  que  disciplinam  a  matéria,  não
havendo óbice à sua aprovação por esta Casa.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 5.587/2014, em

turno único, na forma original.
Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2014.
Zé Maia,  presidente e relator  -  Sebastião Costa -  Sargento Rodrigues -  Antônio

Carlos Arantes - Ulysses Gomes.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.048/2013
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do deputado Sargento Rodrigues, o projeto de lei em epígrafe “concede

anistia  a  praças  da  Polícia  Militar  de  Minas  Gerais  excluídos  da  corporação  em
virtude do movimento reivindicatório ocorrido em julho de 1997”.

A matéria foi publicada no Diário do Legislativo de 9 de maio de 2013 e distribuída
às  Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  Administração  Pública  e  Fiscalização
Financeira e Orçamentária.

A proposição  foi  examinada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e
Justiça, que concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na
forma do Substitutivo n°1, que apresentou. Em seguida, foi o projeto encaminhado à
Comissão  de  Administração  Pública,  que,  em  análise  de  mérito,  opinou  por  sua
aprovação na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição
e Justiça.

Vem agora a proposição a esta comissão para receber parecer, nos termos do art.
188, combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em exame concede anistia a praças da Polícia Militar de Minas Gerais

excluídos da corporação em virtude do movimento reivindicatório ocorrido em julho de
1997, assegurando-lhes os direitos legais decorrentes do efetivo exercício do cargo
anterior à data de sua exclusão.

Na  justificação,  o  autor  da  proposição  explica  que,  por  meio  da  Emenda  à
Constituição nº 39, de 1999, os militares excluídos da corporação por participarem do
movimento  reivindicatório  de  1997  foram  incorporados  aos  quadros  do  Corpo  de
Bombeiros Militares, em cargos distintos daqueles que ocupavam antes da exclusão.

Em seu exame preliminar,  a Comissão de Constituição e Justiça verificou que a
matéria tratada na proposição não é de iniciativa exclusiva de determinado órgão ou
autoridade e encontra-se inserida na competência residual do Estado.

No entanto, a Comissão de Constituição e Justiça propôs o Substitutivo nº 1 que,
em  sua essência,  altera  a  proposição para  adequar  o  seu objeto  à  realidade  do
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Estado,  visto  que  os  direitos  e  garantias  dos  militares  abrangidos  pela  anistia,
inclusive  os  vencimentos  referentes  ao  período  entre  a  data  da  exclusão  e  a
reinclusão no Corpo de Bombeiros, já foram devidamente assegurados quando da
incorporação determinada pela Emenda à Constituição nº 39, de 1999.

A Comissão de Administração Pública, em sua análise de mérito, observou que “o
objetivo da proposição é apenas concretizar a decisão política nacional, já adotada
pelo  Congresso  Nacional,  em  anistiar  os  militares  participantes  de  movimentos
grevistas,  uma vez que a  sua punição por  este  fato  não se  compatibiliza  com o
regime democrático e com o princípio republicano implementados pela Constituição
Federal de 1988".

No que concerne à competência desta comissão, qual seja, proceder à análise da
repercussão orçamentária e financeira do projeto, verificou-se a probabilidade de o
projeto,  em  sua  forma  original,  incorrer  em  ônus  para  o  erário.  No  entanto,  ao
verificarmos a ausência de impacto financeiro no Substitutivo nº 1 apresentado pela
Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  entendemos  que  a  proposição  está  em
consonância com os dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal,  não havendo
óbice à sua aprovação.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.048/2013, em

1° turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e
Justiça.

Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2014.
Zé  Maia,  presidente  e  relator  -  Sebastião  Costa  -  Ulysses  Gomes  -  Sargento

Rodrigues - Antônio Carlos Arantes.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.165/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do deputado Bráulio Braz, a proposição em epígrafe institui o Polo de
Piscicultura Ornamental e dá outras providências.

Distribuído  às  Comissões  de Constituição e  Justiça,  de  Política  Agropecuária  e
Agroindustrial  e de Fiscalização Financeira e Orçamentária,  o projeto foi  analisado
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preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  que  concluiu  por  sua
juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  que
apresentou. Em seguida, a comissão de mérito opinou pela aprovação do projeto de
lei, na forma daquele substitutivo.

Cabe agora a esta comissão analisar o mérito do projeto, nos termos do art. 188,
combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação
De  acordo  com  informações  contidas  no  parecer  da  Comissão  de  Política

Agropecuária e Agroindustrial, “atualmente, o maior polo produtor brasileiro de peixe
ornamental localiza-se no Estado de Minas Gerais, na região da Zona da Mata, sendo
Muriaé o município que mais se destaca nesse polo espontâneo. Segundo dados da
Associação de Aquicultores de Patrocínio de Muriaé - Aaquipam -, existem mais de
350 produtores na região, prevalecendo pequenos criatórios de 2 a 3 hectares em
média.  A  produção  anual  é  de  cerca  de  950  mil  unidades  em  4.500  tanques,
destacando-se  as  espécies  beta,  acará-bandeira,  tricogaster,  barbus-tigre,  tetra  e
guppy".

A respeito  da  piscicultura  ornamental,  o  parecer  informa  ainda:  "Normalmente
praticada em regime familiar, (...) apresenta baixo custo de produção e a vantagem de
exigir  áreas restritas, como aquários ou caixas-d’água, configurando-se como uma
importante  atividade  geradora  de  renda.  Entretanto,  percebe-se  que  a  cadeia
produtiva  dessa  atividade  na  região  da  Zona  da  Mata  mineira  poderia  ser
potencializada com uma melhor organização, pois ainda há pouca interação entre os
segmentos  de  produção,  de  insumos  (nutrição,  medicamentos,  instrumentos,
equipamentos, utensílios, etc.) e de serviços (assistência técnica, desenvolvimento e
pesquisa, inovação, entre outros)”.

A criação desse polo de incentivo, seguida de sua efetiva estruturação, tenderá a
promover o desenvolvimento socioeconômico da Zona da Mata, a partir do arranjo
produtivo  já  existente  na  microrregião  de  Muriaé.  A implementação  das  medidas
previstas  na  proposição  poderá  beneficiar  mais  de  350  produtores  e  estimular  o
aprimoramento  da  organização  da  cadeia  de  piscicultura  ornamental  no  Estado,
contribuindo para o fortalecimento de sua competitividade em termos do atendimento
à demanda e aos padrões de exigências do mercado consumidor.
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Do ponto de vista do orçamento público, o Plano Plurianual de Ação Governamental
- PPAG - do quadriênio 2012-2015 prevê o programa associado Consolidação das
Cadeias  Produtivas  -  Minas  do  Princípio  ao  Fim,  cujo  objetivo  é,  entre  outros,
aumentar a competitividade de arranjos produtivos locais, sob a responsabilidade da
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico. Nesse sentido, entendemos
que a aprovação do projeto de lei não produzirá impactos financeiros e orçamentários
ao Tesouro Estadual.

Conclusão
Somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.165/2013, no 1º tuno, na forma do

Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2014.
Zé Maia, presidente e relator - Ulysses Gomes - Sargento Rodrigues - Sebastião

Costa - Antônio Carlos Arantes.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.993/2014

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do deputado Gustavo Valadares, o projeto em epígrafe 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  preliminar,  a  Comissão  de  Constituição e  Justiça  concluiu  pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma original. Por sua
vez,  a  Comissão  de  Transporte,  Comunicação  e  Obras  Públicas  opinou  pela
aprovação da matéria.

Vem agora a proposição a esta comissão para receber parecer nos termos do art.
102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 4.993/2014 tem por objetivo desafetar o trecho da Rodovia MG-
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020  compreendido  entre  o  Km  61  e  a  entrada  do  Município  de  Jaboticatubas  e
autorizar o Poder Executivo a doá-lo àquele município. Conforme o projeto, o trecho
referido  passará  a  integrar  o  perímetro  urbano  do  Município  de  Jaboticatubas,
destinando-se à instalação de via  urbana.  A matéria  dispõe ainda de cláusula  de
reversão, que determina que a área a ser doada reverterá ao patrimônio do Estado
caso,  ao  fim  de  de  cinco  anos,  não  lhe  tiver  sido  dada  a  destinação  prevista.
Argumenta  o  deputado  proponente  que  o  trecho  citado  apresenta  características
urbanas, com presença de residências e comércio, sendo necessária a melhoria de
sua infraestrutura para a instalação de novos empreendimentos.

A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  baixou  o  projeto  em  diligência  ao
Departamento  de  Estradas  de  Rodagem  -  DER-MG  -,  que  se  manifestou
favoravelmente à doação pretendida. Segundo aquela autarquia, trata-se de trecho
urbanizado  e  ocupado  por  comércio  e  residências,  o  que  ratifica  a  justificação
apresentada pelo deputado.

A comissão jurídica explanou que o trecho da rodovia em questão é bem de uso
comum do povo, não podendo assim ser alienada enquanto houver afetação pública.
Destacou, porém, que a sua transferência a município não implicaria mudança de sua
natureza  jurídica,  mas  apenas  de  sua  titularidade.  Apontou  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. Além disso, lembrou 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.
Entendendo estarem atendidos os requisitos legais, aquela comissão concluiu pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto em sua forma original.

Em sua análise quanto ao mérito, a Comissão de Transporte, Comunicação e Obras
Públicas  destacou  que  a  característica  urbana  do  trecho  citado  o  diferencia  da
natureza  própria  das  rodovias.  Argumentou  ainda  que  sua  doação  ao  município
favoreceria a integração da rede viária local. Alertou, porém, que a doação também
transfere a responsabilidade pela realização de obras de manutenção e conservação.
Assim, julgou meritório o projeto e opinou por sua aprovação.
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Após a emissão do parecer da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras
Públicas foi juntado ao processo declaração do prefeito municipal de Jaboticatubas,
afirmando estar a prefeitura daquela localidade de acordo com a doação pretendida.

No que é próprio desta comissão analisar, apontamos que a eventual transformação
do projeto em lei não acarreta despesas para o erário estadual nem interfere em seu
orçamento. Trata-se de variação patrimonial do Estado, que, no entanto, não afeta
negativamente  a  sua  execução  orçamentária.  Assim,  considerando  os  pareceres
favoráveis  das  comissões  que  antecederam  a  esta,  somos  pela  aprovação  da
matéria.

Conclusão
Opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.993/2014, no 1º turno, na forma

original.
Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2014.
Zé  Maia,  presidente  e  relator  -  Sebastião  Costa  -  Ulysses  Gomes  -  Sargento

Rodrigues - Antônio Carlos Arantes.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 5.065/2014

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O projeto  de  lei  em epígrafe,  de autoria  do  deputado Dalmo Ribeiro Silva,  visa
autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Careaçu o imóvel que especifica.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e
concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma  do
Substitutivo nº 1, que apresentou.

Agora, vem a proposição a este órgão colegiado a fim de receber parecer quanto a
possível  repercussão  financeira  que  poderá  originar,  conforme  dispõe  o  art.  188,
combinado com o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação
Nos  termos  do  seu  art.  1º,  a  proposição  tem  por  objetivo  autorizar  o  Poder

Executivo  a  doar  ao  Município  de  Careaçu  "imóvel  situado  na  Rua  Otaviano
Junqueira, 252, Bairro Centro, em Careaçu, com área de 854,85m².

Cabe esclarecer  que a Comissão de  Constituição e  Justiça,  embora  não tenha
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encontrado no projeto qualquer vício de natureza jurídica, houve por bem apresentar
o Substitutivo nº 1, com o objetivo precípuo de incluir o memorial descritivo, mediante
anexo, já que, de fato, o imóvel objeto de doação deverá ser desmembrado de imóvel
com 5.096m², situado no endereço especificado, 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. De resto, o substitutivo guarda a mesma estrutura e correspondência dos
dispositivos da proposição original, razão pela qual a ele passaremos a nos referir.

Com o propósito de proteger o interesse público de que deve revestir a alienação, a
proposição estabelece, no parágrafo único de seu art. 1º, que o imóvel a ser doado
será  destinado  à  instalação de  equipamentos  públicos  para  atividades  nas  áreas
social  e  de educação.  Por  sua vez,  o  art.  2º  determina a  reversão do imóvel  ao
patrimônio  do  Estado  se,  findo  o  prazo  de  cinco  anos  contados  da  lavratura  da
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada tal destinação.

Cabe ressaltar que a autorização legislativa para a transferência de domínio de bem
público é exigência da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de
direito financeiro para a elaboração e o controle dos orçamentos e balanços da União,
dos estados, dos municípios e do Distrito  Federal.  No § 2º  de seu art.  105, essa
norma  estabelece  que  a  movimentação  dos  valores  pertencentes  ao  ativo
permanente do Tesouro só pode ser realizada com a referida autorização.

Cumpre-nos esclarecer que a proposição atende aos preceitos legais que versam
sobre a transferência de domínio de bens públicos, não acarreta despesas para o
erário nem interfere na execução da lei orçamentária estadual.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 5.065/2014, no

1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e
Justiça.

Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2014.
Zé  Maia,  presidente  e  relator  -  Sebastião  Costa  -  Ulysses  Gomes  -  Sargento

Rodrigues - Antônio Carlos Arantes.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 5.499/2014

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria  da presidente do Tribunal  de Contas do Estado,  o projeto de lei  em
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epígrafe  “fixa  o  percentual  da  revisão  anual  dos  vencimentos  e  proventos  dos
servidores do Tribunal de Contas do Estado referente ao ano de 2014”.

A proposição  foi  examinada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com as
Emendas  nºs  1  e  2,  que  apresentou.  Em  seguida,  foi  a  matéria  encaminhada  à
Comissão  de  Administração  Pública,  que,  em  análise  de  mérito,  opinou  por  sua
aprovação com as Emendas nos 1 e 2, apresentadas pela Comissão de Constituição
e Justiça.

Vem, agora, o projeto a esta comissão para receber parecer quanto aos aspectos
financeiro e orçamentário, em conformidade com o art. 188, combinado com o art.
102, inciso VII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em epígrafe, de autoria da presidente do Tribunal de Contas do

Estado  de  Minas  Gerais  -  TCEMG  -,  prevê  a  revisão  anual  dos  vencimentos  e
proventos de seus servidores para o exercício de 2014. Em seu art. 1º, a proposição
determina a aplicação do índice de 5,91%, adotando o Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo - IPCA - apurado em 2013, nos termos do inciso X do art. 37 da
Constituição da República. O valor do padrão TC-01 passará a ser de R$1.026,67,
retroativo a 1º de janeiro de 2014. O reajuste será aplicado ao vencimento dos cargos
dos  serviços  auxiliares  da  Secretaria  do  Tribunal  de  Contas  e  dos  cargos  de
provimento  em  comissão.  Ressalte-se  a  exclusão  dos  servidores  inativos  cujos
proventos  tenham  sido  calculados  nos  termos  dos  §§  3°  e  17  do  art.  40  da
Constituição da República e daqueles a que se refere o art. 9° da Lei Complementar
n° 100, de 5/11/2007, pois a esses servidores são aplicadas as regras do Regime
Geral de Previdência Social.

A Comissão de Constituição e Justiça - CCJ -  não detectou óbices de natureza
jurídico-constitucional à tramitação do projeto, visto “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” e que a “proposição confere efetividade ao
disposto no art. 37, inciso X, da Constituição da República”, pois se trata de "revisão
anual da remuneração, voltada para sua recomposição em face da inflação".
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A CCJ observou ainda que o inciso VIII do art. 73 da Lei Federal nº 9.504, de 30 de
setembro de 1997 - 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”. Dessa forma, entende ser permitido o
reajuste, desde que não seja superior à inflação do período. Por essa razão, o projeto
de lei  em análise  prevê a  utilização  do IPCA para  recompor  a  remuneração dos
servidores do TCEMG.

Destaque-se  que  a  CCJ  apresentou  as  Emendas  nos  1  e  2,  com  as  quais
concordamos e que visam, em razão da técnica legislativa, evitar dúvidas quanto à
aplicação do índice de revisão no valor do padrão TC-01 referente a 2014. O inciso III
do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 20.227, de 2012, que ora se pretende alterar,
foi alterado pela Lei nº 21.378, de 2014, que fixou o percentual da revisão anual dos
vencimentos e proventos dos servidores do TCEMG referente ao ano de 2013 e,
consequentemente,  estabeleceu novos padrões do  TC-01 para janeiro  de  2013 e
janeiro  de 2014.  Dessa forma,  com o veto  oposto pelo Poder  Executivo  à Lei  n°
21.378, de 2014, o referido inciso III ficou prejudicado, razão pela qual as emendas
apresentadas pela CCJ se justificam.

Importa destacar que o veto recaiu somente sobre a retroatividade do pagamento
da revisão de 2013, sobre o índice aplicado e sobre o valor do TC-01 de 2013, e não,
sobre o valor do TC-01 para o ano de 2014. Sendo assim, a revisão proposta pela
proposição em apreço incide  sobre o patamar  do  TC-01 estabelecido  pela  Lei  nº
21.378, de 2014, que já contempla a revisão de 2013 que utilizou o índice de 2012.

Em  sua  análise,  a  Comissão  de  Administração  Pública  considerou  a  proposta
meritória, visto que “valoriza os servidores do Tribunal de Contas ao aperfeiçoar o seu
regime remuneratório”.  Essa  comissão  manifestou-se  favoravelmente  às  emendas
apresentadas pela Comissão de Constituição e Justiça, entendendo que visam "evitar
dúvidas quanto à aplicação do índice de revisão no valor do padrão TC-01 referente a
2014".

No que tange à análise do aspecto financeiro e orçamentário, competência desta
comissão, cabe destacar que o projeto em tela implica a criação de despesas de
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caráter continuado para o erário,  estando,  portanto,  condicionado ao cumprimento
das normas que disciplinam a matéria financeira e orçamentária.

Segundo o inciso II do art. 16 da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000 - Lei
de Responsabilidade Fiscal - LRF -, a geração de despesas será acompanhada de
declaração  do  ordenador  de  despesa  afirmando  que  o  aumento  tem  adequação
orçamentária e financeira com a Lei  Orçamentária Anual  e compatibilidade com o
Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias. O § 1º do art. 17 da mesma lei
estabelece que os atos que criarem ou aumentarem despesa de caráter continuado,
como é o caso das despesas com pessoal, deverão ser instruídos com a estimativa
do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que devam entrar em vigor e nos
dois subsequentes e demonstrar a origem dos recursos para seu custeio. Porém o §
6º do referido artigo estabelece exceção, quanto ao cumprimento dessa exigência,
para o reajustamento de remuneração de pessoal, de que trata o inciso X do art. 37
da Constituição da República.

O art. 20, II, “a”, da LRF, por sua vez, estabelece que a despesa total com pessoal
do  Poder  Legislativo,  na  qual  se  incluem  as  despesas  do  TCEMG,  não  poderá
exceder o percentual de 3% da Receita Corrente Líquida - RCL.

Cabe informar que o § 1º do art. 20 da LRF prevê que, nos Poderes Legislativos e
Judiciários de cada esfera, os limites serão repartidos entre seus órgãos de forma
proporcional à média das despesas com pessoal, em percentual da RCL, verificadas
nos  três  exercícios  financeiros  anteriores  à  publicação  da  citada lei,  ocorrida  em
4/5/2000.  De  acordo  com  os  cálculos  realizados,  o  limite  da  despesa  total  com
pessoal  do TCEMG foi  fixado em 0,7728% da RCL,  sendo o  limite  prudencial  de
0,7342% da RCL.

A presidente do TCEMG, ao encaminhar  a proposição, informou que a despesa
total com 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%,  estabelecido  na  Decisão  Conjunta  da
Assembleia Legislativa e do Tribunal de Contas de 3/12/2013".

De acordo com o Relatório de Gestão Fiscal - RGF - publicado pelo TCEMG em 30
de setembro  de 2014,  a  despesa com pessoal  do  referido  órgão concernente ao
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período de setembro de 2013 a agosto de 2014 se encontra em 0,9197% da RCL,
abaixo, portanto, do limite prudencial estabelecido pela mencionada decisão conjunta.
Somando-se apenas o impacto do projeto em tela estimado para 2014 à despesa
com pessoal constante no mencionado relatório, verificamos que esta corresponderá
a 0,9623% da RCL,  valor  superior  ao limite prudencial  de 0,95% estabelecido na
decisão conjunta citada pela presidente do Tribunal de Contas.

Ressalte-se que o parágrafo único do art. 22 da LRF estabelece o limite prudencial
de 95% do limite total estabelecido para gastos com pessoal, a partir do qual medidas
corretivas deverão ser adotadas para evitar que o limite máximo seja atingido. Entre
as medidas estabelecidas pela LRF estão a vedação da concessão de vantagem,
aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título para os servidores
do órgão. Porém, o mesmo art. 22 dispensa a revisão geral anual da observância dos
limites estabelecidos para o gasto com pessoal.

Informamos  também  que,  por  força  do  art.  169,  §  1º,  I,  da  Constituição  da
República,  a  aplicação da proposta  em apreço está condicionada à existência de
dotação  orçamentária  suficiente  para  atender  às  despesas  dela  decorrentes  e  à
compatibilidade com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Por fim, o tribunal informou, por meio do Ofício GAB/PRES. Nº 25.238/2014, de
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 a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

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, 11 de dezembro de 2014.
Zé Maia,  presidente  e relator  -  Ulysses Gomes  -  Sargento Rodrigues -  Antônio

Carlos Arantes.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 5.541/2014

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do governador do Estado, o projeto de lei em tela “altera o Anexo I da Lei
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nº 20.533,  de 13 de dezembro de 2012, que fixa os efetivos da Polícia Militar  do
Estado de Minas Gerais - PMMG - e do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais -

CBMMG - até o ano de 2015 e altera as Leis nº 14.445, de 26 de novembro de 2002,
e Lei nº 16.307, de 7 de agosto de 2006”.

A proposição  foi  examinada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça,  que  concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade.  Em
seguida, foi o projeto encaminhado à Comissão de Administração Pública que, em
análise  de  mérito,  opinou por  sua  aprovação  na forma do Substitutivo  nº  1,  que

apresentou.
Vem agora a proposição a esta comissão para receber parecer, nos termos do art.

188, combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação
O  projeto  de  lei  em  epígrafe  tem  por  objetivo  promover  uma  adequação  no

quantitativo de cargos existentes no âmbito da Polícia Militar  do Estado de Minas

Gerais  -  PMMG -  e do Corpo de Bombeiros  Militar  do Estado de Minas Gerais  -
CBMMG -, de forma a dar cumprimento às promoções previstas na Lei Complementar
nº 5.301, de 1969, que contém o Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais.

Propõe-se, para tanto, a alteração dos Anexos I e II da Lei nº 20.533, de 2012,
permanecendo, todavia, o mesmo quantitativo do efetivo militar no Estado, qual seja
51.669 militares da PMMG e 7.999 militares do CBMMG. As alterações propostas

incidem na redução do quantitativo de efetivo previsto no Quadro de Praças com a
respectiva ampliação no Quadro de Oficiais da PMMG. Já no âmbito do CBMMG,
está  prevista  a  redução  no  Quadro  de  Praças  distribuídos  no  Quadro  de  Praças

Especialistas e nos Quadros de Oficiais, Oficiais Complementares, Oficiais de Saúde
e Oficiais Especialistas.

QUADRO 1 - COMPARATIVO DO QUANTITATIVO DO EFETIVO MILITAR DA

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS E DO CORPO DE BOMBEIROS
DO ESTADO DE MINAS GERAIS PREVISTO PARA O ANO DE 2015

* - O comparativo do quantitativo do Efetivo Militar da Polícia Militar do Estado de

Minas Gerais e do Corpo de Bombeiros do Estado de Minas Gerais previsto para o
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ano de 2015 foi publicado no Diário do Legislativo, de 12.12.2014.
Fonte: Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Lei nº 20.533, de 13 de

dezembro de 2012, e Projeto de Lei nº 5.541/2014.
Na exposição de motivos anexada à mensagem encaminhada pelo governador, o

comandante-geral da Polícia Militar ressalta que a proposta busca “a agilização de

procedimentos em virtude da necessidade de adequação na quantidade de cargos
por postos e graduações da atual estrutura da PMMG, principalmente em vista das
promoções a serem realizadas anualmente, nos diversos quadros, em consequência

da dinâmica prevista no Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais”. Também o
comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar  justifica a medida argumentando
que  “a  distribuição  do  efetivo  do  Corpo  de  Bombeiros  Militar  encontra-se  em

desacordo  com  a  realidade  (…),  implicando  na  necessidade  de  um  rearranjo  da
estrutura desta Instituição”.

Em seu exame preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça verificou que “a

proposição  atende  aos  pressupostos  constitucionais  sobre  a  iniciativa  para  a
deflagração do processo legislativo”.

A Comissão de Administração Pública, em sua análise de mérito, observou 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”
e  opinou  pela  aprovação  da  matéria  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  visando  ao

aprimoramento da técnica legislativa.
No  que  concerne  à  competência  desta  comissão  para  proceder  à  análise  da

repercussão orçamentária e financeira,  destacamos que a proposta deve estar de

acordo com os dispositivos da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, Lei de
Responsabilidade Fiscal - LRF. Segundo o art. 21 da LRF, é nulo de pleno direito o
ato  de  que  resulte  aumento  de  despesa  com  pessoal  expedido  nos  180  dias

anteriores ao final do mandato do titular do Poder. Além disso, o art. 17 determina que
os atos que gerem ou aumentem despesa deverão ser instruídos com a estimativa do
impacto orçamentário-financeiro no exercício em que devem entrar em vigor e nos

dois  subsequentes  e  demonstrar  a  origem  dos  recursos  para  seu  custeio,  sem
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prejuízo do exame de compatibilidade da despesa com as demais normas do plano
plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO.

Durante a tramitação da proposição nesta comissão, que deu ensejo à discussão
da matéria por técnicos das corporações e desta Casa, verificou-se a probabilidade
de o projeto, em sua forma original, incorrer em ônus à folha do efetivo da PMMG e

do  CBMMG,  na  medida  em  que  se  busca  a  adequação  do  efetivo  militar  às
promoções previstas na Lei Complementar nº 5.301, de 1969.

Assim, tendo em vista a importância do tema e considerando que esta comissão

está atenta à necessidade de se fortalecer a estrutura da Polícia Militar e do Corpo de
Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais, apresentamos o Substitutivo nº 2, que
acolhe as sugestões das Corporações na alocação do efetivo militar, propostas no

Ofício  nº  1520/14-CBMMG  e  no  Ofício  nº  11.322.1/2014-CG  da  Polícia  Militar,  e
realiza adequações orçamentário-financeiras em atendimento aos ditames da LRF.

Ressaltamos que as alterações incorporadas no substitutivo ora apresentado não

resultam em impacto financeiro para o erário e que, conforme informado nos ofícios
encaminhados, o rearranjo dos cargos possibilitará uma redução de despesa para os
cofres públicos frente à lei atualmente em vigor.

Sendo  negativo  o  impacto  financeiro,  entendemos  estar  o  Substitutivo  nº  2  em
consonância com os dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal,  não havendo
óbice à sua aprovação.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 5.541/2014, em

1° turno,  na forma do Substitutivo nº  2,  a seguir  apresentado,  e pela rejeição do

Substitutivo nº 1, da Comissão de Administração Pública.
SUBSTITUTIVO Nº 2

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.
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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 12.12.2014.
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 12.12.2014.
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 12.12.2014.
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 12.12.2014.
2.4 - Efetivo previsto por postos do QOE-PM
* - O total do efetivo previsto por postos do QOE-PM foi publicado no Diário do

Legislativo, de 12.12.2014.
2.5 - Efetivo previsto por postos do QOCPL
* -  O total  do efetivo previsto por  postos do QOCPL foi  publicado no Diário  do

Legislativo, de 12.12.2014.
2.6 - Efetivo previsto por graduação do QP-PM
* - O total do efetivo previsto por graduação do QP-PM foi publicado no Diário do

Legislativo, de 12.12.2014.
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 12.12.2014.
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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 da CBMMG por quadro foi publicado no Diário do

Legislativo, de 12.12.2014.
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 12.12.2014.
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 12.12.2014.
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 12.12.2014.
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 12.12.2014.
2.5 - Distribuição do efetivo por graduações do QP-BM
* - O quadro com a distribuição do efetivo por graduações do QP-BM foi publicado

no Diário do Legislativo, de 12.12.2014.
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 12.12.2014.
Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2014.
Zé  Maia,  presidente  e  relator  -  Ulysses  Gomes  -  Sebastião  Costa  -  Sargento

Rodrigues - Antônio Carlos Arantes.
PARECER SOBRE AS EMENDAS NºS 3 A 219 APRESENTADAS AO PROJETO DE

RESOLUÇÃO Nº 4.488/2013
Mesa da Assembleia

Relatório
A Mesa da Assembleia Legislativa, no uso da atribuição que lhe confere o art. 79,
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VII, “a”, do Regimento Interno, apresentou o Projeto de Resolução nº 4.488/2013, que
altera a Resolução nº 5.176, de 6 de novembro de 1997, que contém o Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais.

Publicada no  Diário do Legislativo, em 11/9/2013,  a proposição foi  distribuída  à
Mesa para receber parecer, a qual se manifestou pela aprovação da matéria com as
Emendas nºs 1 e 2.

Incluído na ordem do dia para discussão e votação em Plenário em 1º turno,  o
projeto recebeu as Emendas nºs 3 a 219, sobre as quais compete à Mesa emitir
parecer, consoante preceitua o art. 188, § 2º, do Regimento Interno.

Fundamentação
O  Projeto  de  Resolução  nº  4.488/2013,  que  objetiva  introduzir  alterações  no

Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, com vistas
ao seu aperfeiçoamento, recebeu inúmeras emendas em Plenário, mais precisamente
217,  o  que  bem  revela  que  a  matéria  suscita  grande  interesse  por  parte  dos
parlamentares. Foram inúmeras as sugestões propostas, contudo, por se tratar do
diploma  procedimental  que  rege  o  funcionamento  da  instituição,  a  prudência
recomenda um maior comedimento no ímpeto reformista, de modo a evitar alterações
em  excesso,  acolhendo-se  tão  somente  aquelas  que  expressam  uma  posição
consensual  entre  os  parlamentares  e  que  tenham  sido  fruto  de  um  amplo
entendimento.

Naturalmente,  na  análise  das  emendas,  buscou-se  também  aferir  sua
compatibilidade com as diretrizes que nortearam a elaboração da proposição, como,
por exemplo, a racionalização dos procedimentos, o fortalecimento dos trabalhos das
comissões, sobretudo no que tange à discussão das proposições e ao monitoramento
das políticas públicas, o afastamento de inconsistências regimentais,  bem como a
incorporação  ao  regimento  de  disposições  que  consubstanciam  práticas  já
sedimentadas no seio dos trabalhos parlamentares.

A partir dessas premissas, entendemos parcialmente procedente a Emenda nº 28,
de autoria do deputado Sávio Souza Cruz, incidente sobre o dispositivo que altera a
sistemática  do  controle  de  constitucionalidade  exercido  pela  Comissão  de
Constituição e Justiça, cujo parecer, pela redação proposta no texto original, passa a
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ter caráter terminativo. Assim, um parecer contrário da CCJ teria o efeito de fulminar
uma proposição já no seu nascedouro, levando ao seu arquivamento, salvo se, no
prazo de dois dias contados da publicação do parecer no Diário do Legislativo, houver
requerimento de 1/10 dos membros da Assembleia Legislativa para que o parecer
seja  apreciado  pelo  Plenário.  Desse  modo,  o  controle  preventivo  de
constitucionalidade resultaria  fortalecido.  A emenda em tela propõe o aumento do
prazo para apresentação do requerimento de dois para cinco dias, o que nos parece
uma  proposta  razoável.  Contudo,  na  hipótese  de  parecer  contrário  da  CCJ  em
relação  a  modificação  no  texto  original  ou  a  emenda  apresentada  em  2º  turno,
entendemos  ser  mais  adequado  o  prazo  de  dois  dias  para  a  apresentação  de
requerimento de devolução da matéria a Plenário.

Também  a  Emenda  nº  34,  de  autoria  do  deputado  Sávio  Souza  Cruz,  merece
acolhida.  Objetiva-se alterar  o  disposto no  § 2º  do  art.  94  do  Regimento  Interno.
Segundo este, as lideranças da Maioria e da Minoria terão, no recinto do Plenário,
durante as reuniões, assessoramento técnico-legislativo de um servidor,  exceto no
decurso do processo de votação. A emenda em exame visa retirar tal exceção. De
fato,  não  vislumbramos  nenhum  inconveniente  em  que  haja  a  presença  de  um
assessor no decurso do processo de votação.

Já a Emenda nº 29, igualmente da lavra do deputado Sávio Souza Cruz, trata de
assunto  que  já  foi  até  objeto  de  decisão  normativa  da  presidência.  Cuida-se  de
aprimorar a  redação do art.  164 do Regimento Interno,  que concede a palavra a
deputado ou partido político que tenha sido citado em pronunciamento e não tenha
tido oportunidade de manifestar-se. Evidentemente a mera citação não deve, por si
só,  ensejar  tal  prerrogativa,  salvo se se tratar  de acusação à própria  conduta  ou
atribuição indevida de opinião pessoal, ressalvas feitas pela emenda. A emenda é um
avanço em relação ao texto original, mas mesmo ela pode também ser aperfeiçoada,
sobretudo com a previsão de que a palavra será concedia ao deputado a juízo do
presidente,  o que fazemos mediante  redação constante do  Substitutivo nº  1,  que
integra este parecer.

Outrossim,  merece destaque modificação que ora  propomos,  incidente sobre as
disposições  regimentais  atinentes  ao  arquivamento  de  proposições  ao  final  da
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legislatura.  Tal  instituto  é  uma  decorrência  lógica  do  princípio  da  unidade  da
legislatura, segundo o qual o novo corpo legislativo se desvincula do anterior. Ocorre
que  a  redação  atual  do  Regimento  e  também  a  do  projeto  de  resolução  que  o
modifica preveem a possibilidade de desarquivamento de proposição de autoria de
deputado que não esteja no exercício do mandato por outro em exercício, ficando
este último com a autoria da proposição. Em razão desse dispositivo, o início de cada
legislatura tem sido marcado por uma “corrida de desarquivamentos” para assegurar
a autoria das proposições, muitas delas sem nenhuma viabilidade política ou técnica,
várias, inclusive, tendo recebido parecer pela inconstitucionalidade. Como resultado
prático,  sobrecarrega-se  em  demasia  o  Parlamento,  por  ocasião  do  início  das
legislaturas,  mobilizando-se  todo  o  aparato  legislativo  do  Estado,  que  acaba  por
debruçar-se novamente sobre inúmeras matérias que já se mostraram inviáveis, com
enorme dispêndio de tempo, recursos materiais e energia processual absolutamente
desnecessários e evitáveis. O desarquivamento chega na casa dos milhares, e não
se trata de força de expressão, o que se afigura absolutamente despropositado.

Assim, propomos eliminar a atribuição de autoria de proposição desarquivada ao
deputado que requereu o desarquivamento, até porque não há razão plausível que a
justifique. Com isso, elimina-se o motivo determinante do desarquivamento em massa
das proposições. Sugerimos ainda algumas exceções ao arquivamento no final da
legislatura,  como, por  exemplo,  no caso de proposições  de autoria  de  deputados
reeleitos, ou de iniciativa popular, ou de autoria de outros Poderes. Tais exceções,
longe  de  violarem  o  princípio  da  unidade  da  legislatura,  consistem  apenas  na
relativização  do  princípio,  preservando-lhe  a  essência  e  conferindo  maior
racionalidade  ao  processo  legislativo.  Ademais,  o  substitutivo  prevê  que  serão
arquivadas as proposições cuja tramitação não for concluída até o final da segunda
legislatura  subsequente  àquela  em  que  tiverem  sido  recebidas,  o  que  evitaria  a
eternização de proposições destituídas de viabilidade técnica ou política.

O substitutivo propõe também a modificação das disposições regimentais que estão
em descompasso com alterações constitucionais supervenientes, como no caso da
eliminação dos dispositivos que tratam da licença para processar parlamentares. A
previsão dessa licença deixou de existir  com a Emenda à Constituição nº 35, que
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passou a prever uma prerrogativa de bloqueio desse tipo de processo judicial  por
iniciativa de partido político.

É  necessário  também  eliminar  os  preceitos  constitucionais  atinentes  ao  voto
secreto, ante a promulgação da Emenda à Constituição Estadual nº 91, que acabou
com o escrutínio secreto no âmbito das deliberações parlamentares.

O substitutivo afasta ainda inconsistências regimentais,  como aquela referente à
possibilidade  de  revisão  de  relatório  de  CPI  pelo  Plenário.  Conforme  deixamos
consignado no parecer de 1º turno, a CPI é um órgão previsto constitucionalmente
com poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, e qualifica-se como
um  instrumento  de  ação  fiscalizadora  das  minorias,  na  sua  relevante  função  de
fiscalizar os atos da maioria. Permitir que os trabalhos realizados pela CPI ao longo
de  meses  sejam  revistos  pelo  Plenário  corresponderia  a  esvaziar  tais  poderes
fiscalizadores. Ademais, apenas os deputados que compõem a CPI são investidos
dos poderes de investigação próprios das autoridades judiciárias, e não os deputados
do Legislativo como um todo. O reexame, pelo Plenário, do relatório da CPI poderia
ensejar injunções políticas indevidas, desnaturando todo o trabalho investigativo.

O substitutivo promove também o aperfeiçoamento da tramitação de propostas de
emenda à Constituição, as quais, pelo Regimento atual, submetem-se a exame de
Comissão  Especial,  mas  não  passam  pelo  crivo  da  Comissão  de  Constituição  e
Justiça.  Propomos  que  também  esta  comissão  se  pronuncie  acerca  dessas
proposições.

Em linhas gerais, são essas as modificações que entendemos necessário promover
no Regimento Interno, a par de outras alterações decorrentes de aperfeiçoamentos
sugeridos a partir  da aplicação prática do diploma procedimental desde sua última
reforma.

Ante  as  considerações  expendidas,  resulta  que  as  Emendas  nºs  1  e  34  ficam
prejudicadas, uma vez que foram incorporadas ao Substitutivo nº 1. Já as Emendas
nºs 2, 16, 49, 50, 58 e 211 ficam prejudicadas porque suprimem dispositivo que não
existe no Substitutivo nº 1. A Emenda 39 também fica prejudicada, pois altera artigo
que é revogado pelo referido substitutivo. Por fim, ficam rejeitadas as Emendas 3 a
15, 17 a 33, 35 a 38, 40 a 48, 51 a 57, 59 a 210 e 212 a 219.
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Conclusão
Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  aprovação  do  Projeto  de  Resolução  nº

4.488/2013 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado, e pela rejeição das
Emendas nºs 3 a 15, 17 a 33, 35 a 38, 40 a 48, 51 a 57, 59 a 210, 212 a 219.

Com a aprovação do Substitutivo nº 1 ficam prejudicadas as Emendas nºs 1, 2, 16,
34, 39, 49, 50, 58 e 211.

SUBSTITUTIVO N° 1
Altera a Resolução n° 5.176, de 6 de novembro de 1997, que contém o Regimento

Interno da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1° - O art.  3° da Resolução n° 5.176, de 6 de novembro de 1997, passa a

vigorar com a seguinte redação:
“Art.  3°  - No início da legislatura, são realizadas, no Palácio da Inconfidência, a

partir  do  dia  1°  de  fevereiro,  reuniões  preparatórias  destinadas  à  posse  dos
Deputados diplomados, à instalação da legislatura e da 1ª sessão legislativa ordinária
e à eleição e à posse dos membros da Mesa da Assembleia para o 1° biênio.”.

Art. 2° - O art. 9° da Resolução n° 5.176, de 1997, passa a vigorar com a seguinte
redação:

“Art.  9°  -  A eleição  da  Mesa  da  Assembleia  e  o  preenchimento  de  vaga  nela
verificada  são  feitos  por  votação  nominal,  observadas  as  seguintes  exigências  e
formalidades:

I - registro, individual ou por chapa, até duas horas antes da reunião destinada à
eleição, dos candidatos indicados pelas bancadas ou por blocos parlamentares aos
cargos que lhes tenham sido atribuídos, de acordo com o princípio da representação
proporcional, ou de candidatos avulsos;

II - presença da maioria dos membros da Assembleia Legislativa;
III - composição da Mesa da Assembleia pelo Presidente, com designação de dois

Secretários;
IV - realização da eleição para cada cargo;
V  -  redação,  pelos  Secretários,  e  leitura,  pelo  Presidente,  do  boletim  com  o

resultado de cada eleição, na ordem decrescente dos cargos;
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VI - comprovação da obtenção dos votos da maioria dos membros da Assembleia
Legislativa para a eleição do Presidente e do maior  número de votos para a dos
demais cargos;

VII - realização do segundo escrutínio com os dois candidatos mais votados para
Presidente da  Mesa da Assembleia,  se  não for  atendido o disposto  no  inciso  VI,
decidindo-se a eleição por maioria simples de votos;

VIII - eleição do candidato mais idoso, em caso de empate;
IX - proclamação, pelo Presidente, dos eleitos;
X - posse dos eleitos.
Parágrafo único - Se o Presidente da reunião for eleito Presidente da Assembleia

Legislativa, o 1º-Vice-Presidente, já investido, dar-lhe-á posse.”.
Art. 3° - Os incisos I e V do art. 14 da Resolução n° 5.176, de 1997, passam a

vigorar com a seguinte redação:
“Art. 14 - (...)
I  -  preparatórias,  as  que se  destinam à  posse dos  Deputados,  à  instalação da

legislatura e da 1ª sessão legislativa ordinária e à eleição e à posse da Mesa da
Assembleia para o 1° biênio;

(...)
V - especiais, as que se destinam à eleição e à posse da Mesa da Assembleia para

o  2°  biênio,  à  exposição  de  assuntos  de  relevante  interesse  público  e  a
comemorações e homenagens,  preferencialmente agendadas para as  segundas e
sextas-feiras úteis, às 20 e às 9 horas, respectivamente;”.

Art. 4° - Os arts. 17 e 18 da Resolução n° 5.176, de 1997, passam a vigorar com a
seguinte redação:

“Art. 17 - As reuniões são públicas, podendo ser secretas nos casos previstos no §
1° do art. 40.

Art. 18 - A presença dos Deputados será registrada no início da reunião e no seu
transcurso, por meio de painel eletrônico e de relação manuscrita, e a correspondente
relação será autenticada pelo Presidente e pelo 1°-Secretário.

Parágrafo único - Ocorrendo falha no sistema do painel eletrônico, será computada
a presença dos Deputados registrada em relação manuscrita.”.
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Art. 5° - Fica acrescentado ao art. 19 da Resolução n° 5.176, de 1997, o seguinte §
6°, ficando revogado o § 2° do art. 14:

“Art. 19 - (…)
§ 6° -  As reuniões solenes, as preparatórias e as especiais são realizadas com

qualquer  número  de  Deputados,  exceto  as  destinadas  à  eleição  da  Mesa  da
Assembleia.”.

Art. 6° - O item 1 da alínea “a” do inciso II do art. 22 da Resolução n° 5.176, de
1997, passa a vigorar com a seguinte redação, e fica acrescentado à mesma alínea o
seguinte item 4 e, ao mesmo inciso, a seguinte alínea “c”, ficando revogado o item 4
da alínea “b” do mesmo inciso:

“Art. 22 - (...)
II - (...)
a) (...)
1) decisões e despachos da Presidência, designações de comissão, comunicações

e atos assemelhados;
(...)
4)  indicações  para  os  cargos  a  que  se  refere  o  inciso  XXIII  do  art.  62  da

Constituição do Estado;
(…)
c) 3ª Fase: pareceres de redação final;”.
Art. 7° - O § 2° do art. 22 da Resolução n° 5.176, de 1997, passa a vigorar com a

seguinte redação:
“Art. 22 - (...)
§  2°  -  Em  caso  de  falecimento  de  Deputado  ou  alta  autoridade,  o  Presidente

comunicará o fato à Assembleia Legislativa, podendo encerrar ou deixar de realizar a
reunião.”.

Art. 8° - O art. 29 da Resolução n° 5.176, de 1997, passa a vigorar com a seguinte
redação:

“Art. 29 - As decisões e os despachos da Presidência, as designações de comissão,
as comunicações e os atos assemelhados serão feitos, preferencialmente, antes de
iniciada a apreciação de proposições.”.
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Art. 9° - Os §§ 1° a 8° do art. 40 da Resolução n° 5.176, de 1997, passam a vigorar
com a seguinte redação, e fica acrescentado ao artigo o § 9° que segue:

“Art. 40 - (...)
§  1°  -  A convocação de reunião  secreta  somente será admitida se verificada a

possibilidade de a publicidade dos trabalhos pôr em risco:
I - a segurança da sociedade e do Estado;
II  -  a  inviolabilidade da intimidade, da vida privada,  da honra e da imagem das

pessoas.
§  2°  -  O  Presidente  da  Assembleia  fará  sair  do  Plenário,  das  galerias  e  das

dependências contíguas as pessoas estranhas aos trabalhos.
§ 3° - A presença de servidores considerados indispensáveis aos trabalhos poderá

ser permitida a critério do Presidente da Assembleia.
§ 4° - Se, para a realização de reunião secreta, houver necessidade de interromper-

se reunião pública, esta será suspensa para as providências previstas no § 2°.
§ 5°  -  Antes de encerrada a reunião secreta,  o Plenário decidirá se a ata e os

demais documentos da reunião serão tornados públicos ou considerados sigilosos.
§ 6° - No caso de os documentos serem considerados sigilosos, o Plenário definirá

os prazos para torná-los públicos, observados os limites estabelecidos na legislação
federal, e o Presidente tornará pública a decisão tomada.

§ 7° - O Deputado poderá reduzir a termo seu pronunciamento, que será arquivado
com os documentos referentes à reunião.

§ 8° - Os documentos classificados como secretos e produzidos antes da vigência
desta resolução serão tornados acessíveis aos interessados:

I - após vinte anos de sua produção, se sua divulgação puser em risco a segurança
da sociedade e do Estado;

II - após o prazo estabelecido por ocasião de sua classificação como secretos, se
sua divulgação puser em risco a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da
honra e da imagem de pessoa neles citada.

§  9°  -  O  prazo  previsto  no  inciso  II  do  §  8°  poderá  ser  reduzido  mediante
autorização das pessoas citadas nos documentos classificados como secretos ou de
seus herdeiros.”.
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Art. 10 - O art. 42 da Resolução n° 5.176, de 1997, passa a vigorar com a seguinte
redação:

“Art. 42 - Ocorrendo a hipótese a que se refere o § 6° do art. 40, a ata da reunião
secreta  será  redigida  pelo  2°-Secretário,  apreciada  pelo  Plenário  antes  do
encerramento  da  reunião,  assinada  pelos  membros  da  Mesa  da  Assembleia  e
colocada em invólucro que será lacrado, datado e rubricado pelos dois Secretários.”.

Art. 11 - Fica acrescentado ao art. 46 da Resolução n° 5.176, de 1997, o seguinte §
2°, passando seu parágrafo único a vigorar como § 1°:

“Art. 46 - (…)
§ 2° - No caso de proposta de emenda à Constituição, os impedimentos de que

trata o § 1° aplicar-se-ão somente ao primeiro signatário.”.
Art. 12 - O art. 47 da Resolução n° 5.176, de 1997, passa a vigorar com a seguinte

redação:
“Art. 47 - O Deputado é inviolável, civil e penalmente, por suas opiniões, palavras

ou votos.
§ 1° - O Deputado, desde a expedição do diploma, somente poderá ser submetido a

julgamento perante o Tribunal de Justiça.
§ 2° - O Deputado não pode, desde a expedição do diploma, ser preso, salvo em

flagrante de crime inafiançável.
§ 3° - Na hipótese prevista no § 2° deste artigo, os autos serão remetidos no prazo

de vinte e quatro horas à Assembleia Legislativa, para que esta, pelo voto nominal da
maioria de seus membros, resolva sobre a prisão.

§ 4° - Recebida a denúncia contra Deputado, por crime ocorrido após a diplomação,
o Tribunal  de Justiça dará ciência à Assembleia Legislativa,  que,  por  iniciativa de
partido político nela representado e pelo voto nominal da maioria de seus membros,
poderá, até a decisão final, sustar o andamento da ação.

§ 5° - O pedido de sustação será apreciado pela Assembleia Legislativa no prazo
improrrogável de quarenta e cinco dias contados do seu recebimento pela Mesa.

§ 6° - A sustação do processo suspende a prescrição, enquanto durar o mandato.
§ 7° - O Deputado não será obrigado a testemunhar sobre informação recebida ou

prestada em razão do exercício do mandato, nem sobre pessoa que a ele confiou ou
dele recebeu informação.
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§  8°  -  Aplicam-se  ao  Deputado  as  regras  da  Constituição  da  República  sobre
sistema  eleitoral,  inviolabilidade,  imunidade,  remuneração,  perda  de  mandato,
licença, impedimento e incorporação às Forças Armadas.”.

Art. 13 - O caput do § 1° do art. 53 da Resolução n° 5.176, de 1997, passa a vigorar
com a seguinte redação:

“Art. 53 - (...)
§ 1° - Nos casos previstos nos incisos I, II e VI do caput, a perda de mandato será

decidida, à vista de provocação da Mesa ou de partido representado na Assembleia
Legislativa, pelo voto nominal da maioria dos Deputados, assegurada ampla defesa e
observado o seguinte procedimento:”.

Art. 14 - O § 1° do art. 54 da Resolução n° 5.176, de 1997, passa a vigorar com a
seguinte redação, ficando revogado o § 2º do mesmo artigo:

“Art. 54 - (...)
§  1°  -  A licença  será  concedida  pelo  Presidente,  de  ofício  ou  a  requerimento

fundamentado, exceto nas hipóteses de que tratam os incisos I e IV do  caput, nas
quais a decisão caberá à Mesa da Assembleia.”.

Art. 15 - O caput do art. 56 da Resolução n° 5.176, de 1997, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art. 56 - As imunidades constitucionais dos Deputados subsistirão durante o estado
de  sítio,  só  podendo  ser  suspensas  pelo  voto  nominal  de  2/3  (dois  terços)  dos
membros da Assembleia Legislativa, restrita a suspensão aos atos que, praticados
fora do recinto da Casa, sejam incompatíveis com a execução da medida.”.

Art. 16 - Os arts. 57 e 58 da Resolução n° 5.176, de 1997, passam a vigorar com a
seguinte redação:

“Art.  57  -  Por  iniciativa  de  partido  político  com  representação  na  Assembleia
Legislativa, esta poderá decidir pela sustação de ação judicial contra Deputado.

Art. 58 - O pedido de sustação será apreciado pela Assembleia Legislativa no prazo
improrrogável de quarenta e cinco dias.

§  1°  -  Recebido  o  pedido  de  sustação,  o  ofício  será  numerado,  publicado  e
despachado  à  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  que,  no  prazo  de  vinte  dias,
emitirá parecer preliminar sobre a possibilidade de se deliberar sobre o pedido de
sustação do andamento da ação.
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§ 2° - Caso a Comissão de Constituição e Justiça conclua pela possibilidade de
deliberação sobre a sustação do andamento da ação, o processo será encaminhado
à Comissão de Ética e Decoro Parlamentar para parecer, nos termos do inciso V do
art. 4° da Resolução n° 5.207, de 10 de dezembro de 2002.

§  3°  -  De  decisão  da  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  que  concluir  pela
impossibilidade  de  deliberação  sobre  a  sustação  do  andamento  da  ação  caberá
recurso ao Plenário, nos termos do art. 104 deste regimento.

§ 4° - A Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, no prazo de dez dias, emitirá
parecer,  que concluirá pela apresentação de projeto  de  resolução que aprova ou
rejeita o pedido de sustação do andamento da ação.

§ 5° - Esgotado o prazo da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar sem emissão
de parecer, o Presidente da Assembleia incluirá a matéria na Ordem do Dia e para ela
designará relator, nos termos do § 2° do art. 145 deste regimento.

§ 6° - O projeto de resolução será recebido, publicado, incluído em Ordem do Dia e
apreciado sem parecer.

§ 7° - O projeto de resolução será aprovado se obtiver o voto favorável da maioria
dos membros da Assembleia Legislativa.

§ 8°  -  A Mesa da Assembleia comunicará ao tribunal  competente a decisão do
Plenário.

§ 9° - Aplicam-se à tramitação do projeto de resolução a que se refere este artigo,
no que couber,  as disposições relativas à discussão e à votação de projeto de lei
ordinária.”.

Art.  17  -  O Capítulo  III  do  Título  III  da  Resolução n° 5.176,  de  1997,  passa a
denominar-se: “Da Sustação do Andamento de Ação Judicial contra Deputado”.

Art. 18 - O parágrafo único do art. 61 da Resolução n° 5.176, de 1997, passa a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 61 - (…)
Parágrafo único - Nos casos previstos neste artigo, a penalidade será aplicada pelo

Plenário, em votação nominal e por maioria simples, assegurada ao infrator ampla
defesa.”.

Art. 19 - O art. 65 da Resolução n° 5.176, de 1997, passa a vigorar com a seguinte
redação:
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“Art.  65  -  O  pagamento  da  remuneração  do  Deputado  corresponderá  a  seu
comparecimento efetivo às reuniões e a sua participação nas votações.”.

Art.  20  -  O Capítulo  VI  do  Título III  da  Resolução n°  5.176,  de  1997,  passa a
denominar-se: “Da Remuneração”.

Art. 21 - O art. 76 da Resolução n° 5.176, de 1997, passa a vigorar com a seguinte
redação:

“Art.  76  -  Tomarão  assento  à  mesa,  durante  as  reuniões,  o  Presidente  da
Assembleia, o 1°-Secretário e o 2°-Secretário.

§ 1° - Na ausência do 1°-Secretário ou do 2°-Secretário, o 3°-Secretário tomará
assento à mesa.

§ 2° - O Presidente da Assembleia convidará Deputados para exercerem a função
de Secretário, na ausência de dois ou mais titulares.”.

Art. 22 - O art. 78 da Resolução n° 5.176, de 1997, passa a vigorar com a seguinte
redação:

“Art. 78 - Os membros da Mesa da Assembleia não poderão ser indicados Líderes
nem Vice-Líderes de bancada ou bloco parlamentar  nem fazer  parte de comissão
permanente, especial, extraordinária ou de inquérito.”.

Art. 23 - A alínea “e” do inciso VII do art. 79 da Resolução n° 5.176, de 1997, e a
alínea “a” do inciso VIII do mesmo artigo passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 79 - (...)
VII - (…)
e) dispor sobre criação, transformação ou extinção de cargo, emprego ou função,

plano de carreira e regime jurídico dos servidores da Secretaria da Assembleia;
(...)
VIII - (...)
a) matéria de que tratam os incisos VII e XVII deste artigo;”.
Art. 24 - Fica acrescentada ao inciso VII do art. 79 da Resolução n° 5.176, de 1997,

a seguinte alínea “k” e, ao mesmo artigo, os seguintes incisos XVII a XIX e §§ 2° e 3°,
passando o parágrafo único a vigorar como § 1° e ficando revogadas as alíneas “b” e
“c” do inciso VII e a alínea “c” do inciso VIII do mesmo artigo e o inciso XII do art. 233:

“Art. 79 - (…)
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VII - (...)
k) aprovar a apresentação de proposta de emenda à Constituição da República,

conforme previsto no inciso III do caput do art. 60 da mesma Constituição;
(...)
XVII - apresentar projeto de lei que vise a:
a) fixar a remuneração do Deputado;
b) fixar a remuneração do Governador do Estado, do Vice-Governador do Estado e

de Secretário de Estado;
c) fixar a remuneração dos servidores da Secretaria da Assembleia, observados os

parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias;
XVIII  -  apreciar  conclusivamente  requerimento  de  informações  às  autoridades

estaduais,  somente  admitindo  aquele  que  tratar  de  fato  relacionado  com  matéria
legislativa  em  tramitação  ou  sujeito  a  controle  e  fiscalização  da  Assembleia
Legislativa;

XIX  -  realizar,  de  ofício  ou  a  requerimento  de  comissão,  consulta  pública  para
subsidiar a elaboração de anteprojeto ou a apreciação de proposição, bem como para
colher propostas e sugestões sobre assunto de relevante interesse.

(...)
§ 2° - O requerimento a que se refere o inciso XVIII do caput poderá ser apreciado

pelo Plenário, na forma do art. 104.
§ 3° - O requerimento a que se refere o inciso XVIII do caput depende de parecer.”.
Art. 25 - Fica acrescentado à Resolução n° 5.176, de 1997, o seguinte art. 79-A:
“Art.  79-A -  A Mesa  da Assembleia  poderá  emitir  parecer  quanto  ao  mérito  de

proposição que importar encargo administrativo para a Assembleia Legislativa.”.
Art. 26 - O inciso XXIII do caput do art. 82 da Resolução n° 5.176, de 1997, passa a

vigorar com a seguinte redação:
“Art. 82 - (…)
XXIII  -  deixar  de  receber  requerimento  de  audiência  de  comissão,  quando  for

impertinente  ou  quando  sobre  a  proposição  já  se  tenham  pronunciado  três
comissões, ressalvado o disposto no art. 204;”.

Art. 27 - O inciso II do art. 83 da Resolução n° 5.176, de 1997, passa a vigorar com
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a seguinte redação, e fica acrescentado ao artigo o seguinte inciso III, passando os
incisos III a VIII a vigorar como incisos IV a IX:

“Art. 83 - (…)
II - deixar de receber proposição que não atenda às exigências constitucionais ou

regimentais;
III -  não permitir  expediente manifestamente protelatório que comprometa o bom

andamento dos trabalhos;”.
Art. 28 - O § 1° do art. 84 da Resolução n° 5.176, de 1997, passa a vigorar com a

seguinte redação:
“Art. 84 - (...)
§ 1º - O Presidente votará quando houver empate nas votações, computando-se a

sua presença, em qualquer caso, para efeito de quórum.”.
Art. 29 - O art. 85 da Resolução n° 5.176, de 1997, passa a vigorar com a seguinte

redação:
“Art.  85 - Na ausência ou no impedimento do Presidente, os Vice-Presidentes o

substituirão conforme a ordem da numeração do cargo.”.
Art. 30 - O § 2° do art. 94 da Resolução n° 5.176, de 1997, passa a vigorar com a

seguinte redação:
“Art. 94 - (…)
§ 2° - As Lideranças da Maioria e da Minoria terão, no recinto do Plenário, durante

as reuniões, assessoramento técnico-legislativo de um servidor.”.
Art. 31 - Os incisos III, V, VI, XIII e XVIII do art. 100 da Resolução n° 5.176, de 1997,

passam a vigorar com a seguinte redação, e ficam acrescentados ao artigo os incisos
XX a XXIII e o § 2° a seguir, passando seu parágrafo único a vigorar como § 1°, com
a seguinte redação:

“Art. 100 - (…)
III - iniciar o processo legislativo e apresentar emendas;
(...)
V - realizar audiência pública e audiência de convidados, nos termos do art. 125-A;
VI - realizar visita, nos termos do art. 297-A;
(…)
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XIII - acompanhar a implantação dos planos e programas de que trata o inciso XII e
exercer a fiscalização dos recursos estaduais neles alocados;

(...)
XVIII - estudar qualquer assunto compreendido no respectivo campo temático ou

área  de  atividade,  podendo  promover,  em  seu  âmbito,  conferência,  exposição,
seminário, debate público ou evento congênere;

(…)
XX - acompanhar e avaliar a execução das políticas públicas no Estado, do Plano

Mineiro  de  Desenvolvimento  Integrado  -  PMDI  -  e  do  Plano  Plurianual  de  Ação
Governamental - PPAG -;

XXI  -  elaborar  o  planejamento  anual  das  atividades  de  acompanhamento  e
avaliação das políticas públicas no Estado, para a realização das audiências públicas
de acompanhamento, previstas no §1º do art. 291;

XXII - divulgar anualmente relatório com informações quantitativas e qualitativas de
suas atividades;

XXIII - elaborar estudos de avaliação de impacto da legislação estadual vigente.
§ 1° - As atribuições contidas nos incisos III, VI, IX, XVI, XVII e XIX do caput não

excluem a iniciativa concorrente de Deputado.
§ 2º - A realização de audiência pública ou de audiência de convidados fora da sede

da  Assembleia  Legislativa,  bem  como a  realização  de  visita,  fica  condicionada  à
disponibilidade orçamentária.”.

Art.  32 - Os incisos IX, XIII  e XIV do art.  101 da Resolução n° 5.176, de 1997,
passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 101 - (…)
IX - de Agropecuária e Agroindústria;
(…)
XIII - de Desenvolvimento Econômico;
XIV - do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social;”.
Art. 33 - A alínea “b” do inciso I, a alínea “c” do inciso III, o caput  do inciso IV, as

alíneas “a” e “b” do inciso VII, o caput do inciso IX, o inciso XIII e o caput  do inciso
XIV do art. 102 da Resolução n° 5.176, de 1997, passam a vigorar com a seguinte
redação:
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“Art. 102 - (...)
I - (…)
b) os regimes jurídicos dos servidores públicos civis e dos militares;
(…)
III - (...)
c) o pedido de sustação do andamento de ação judicial contra Deputado;
(…)
IV - da Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte:
(...)
VII - (...)
a) o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado - PMDI -, o Plano Plurianual de

Ação Governamental  -  PPAG -,  as diretrizes orçamentárias, o orçamento anual,  o
crédito adicional e as contas públicas, destacadamente as apresentadas anualmente
pelo Governador do Estado e pelo Tribunal de Contas do Estado;

b) o acompanhamento e a fiscalização da execução orçamentária do Estado;
(…)
IX - da Comissão de Agropecuária e Agroindústria:
(…)
XIII - da Comissão de Desenvolvimento Econômico:
a) a repercussão econômica das proposições;
b) a política econômica, os planos e os programas estaduais, regionais e setoriais

de desenvolvimento do Estado;
c) as políticas de incentivo ao desenvolvimento econômico;
d) as políticas industrial, comercial, de serviços e de turismo;
e) o cooperativismo e o associativismo produtivo;
f) a microempresa, a empresa de pequeno porte e o empreendedor individual;
g) a atividade econômica estatal;
h) a inovação e a tecnologia aplicadas ao desenvolvimento econômico;
i) as matérias afetas às relações econômicas internacionais do Estado;
XIV - da Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social:”.
Art.  34  -  As  alíneas  “a”  e  “c”  do  inciso  III  e  o  parágrafo  único  do  art.  103  da

Resolução n° 5.176, de 1997, passam a vigorar com a seguinte redação:
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“Art. 103 - (...)
III - (...)
a) providência a órgão público ou entidade pública ou privada;
(…)
c) manifestação de apoio ou congratulações;
(…)
Parágrafo único - Os requerimentos a que se refere o inciso III do caput prescindem

de parecer e, caso sejam de autoria da comissão competente para sua apreciação,
serão considerados aprovados conclusivamente pela comissão.”.

Art. 35 - O caput do art. 104 da Resolução n° 5.176, de 1997, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art.  104 -  Ao Plenário será devolvido o exame, global  ou parcial,  do mérito  de
proposição apreciada conclusivamente pelas comissões, se, no prazo de dois dias
contados da publicação da decisão no Diário do Legislativo, houver requerimento de
um décimo dos membros da Assembleia Legislativa.”.

Art. 36 - Fica acrescentado ao caput do art. 110 da Resolução n° 5.176, de 1997, o
seguinte  inciso  IV,  e  fica  o  artigo  acrescido  do  §  2°  que  segue,  passando  seu
parágrafo único a vigorar como § 1°:

“Art. 110 - (…)
IV - extraordinárias.
(...)
§ 2° - O prazo de funcionamento das comissões a que se referem os incisos I, II e

IV do caput será contado a partir da data de eleição de seu Presidente e de seu Vice-
Presidente.”.

Art. 37 - O art. 111 da Resolução n° 5.176, de 1997, passa a vigorar com a seguinte
redação:

“Art. 111 - São comissões especiais as constituídas para emitir parecer sobre:
I - mérito de proposta de emenda à Constituição;
II - veto a proposição de lei;
III - escolha dos titulares dos cargos previstos nos incisos XXI e XXIII do art. 62 da

Constituição do Estado;
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IV - pedido de instauração de processo por crime de responsabilidade;
V -  projeto de resolução que aprova a apresentação de proposta de emenda à

Constituição da República,  conforme previsto no inciso III  do  caput do art.  60 da
Constituição da República.

Parágrafo único - As comissões especiais  serão constituídas pelo Presidente da
Assembleia, atendido o disposto nos arts. 97 e 98.”.

Art. 38 - Fica acrescentada ao Capítulo III do Título V da Resolução n° 5.176, de
1997, a seguinte Seção IV, constituída pelo art. 115-A:

“TÍTULO V
DAS COMISSÕES

(...)
CAPÍTULO III

DAS COMISSÕES TEMPORÁRIAS
(...)

Seção IV
Das Comissões Extraordinárias

Art. 115-A - São comissões extraordinárias as constituídas para:
I - tratar de assunto atinente à defesa de direitos coletivos;
II - proceder a estudo sobre matéria determinada;
III  -  tratar  de  tema relacionado  com a  competência  de  mais  de  uma comissão

permanente.
§  1°  -  Atendido  o  disposto  nos  arts.  97  e  98,  a  comissão  extraordinária  será

constituída:
I - a requerimento, aprovado pelo Plenário;
II - de ofício, pela Mesa da Assembleia.
§  2°  -  O  requerimento  ou  a  Decisão  da  Mesa  de  constituição  de  comissão

extraordinária indicará o prazo para a conclusão dos trabalhos.
§ 3° - O prazo de funcionamento da comissão extraordinária será de até um ano,

prorrogável uma vez, na forma do § 1°, por igual ou menor período.
§  4°  -  A  comissão  extraordinária  será  extinta  automaticamente  ao  término  do

mandato da Mesa da Assembleia durante o qual tiver sido constituída.
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§ 5° - A comissão extraordinária apresentará relatório, na forma do art. 114, e suas
conclusões poderão ser revistas pelo Plenário, na forma do art. 104.

§  6°  -  O  primeiro  signatário  do  requerimento  de  constituição  de  comissão
extraordinária fará parte da comissão.

§ 7° - Se o primeiro signatário a que se refere o § 6° for membro da Mesa da
Assembleia, a vaga fica assegurada à representação partidária a que ele pertença.

§ 8° - Poderão funcionar concomitantemente até seis comissões extraordinárias.”.
Art. 39 - O caput do art. 118 da Resolução n° 5.176, de 1997, passa a vigorar com a

seguinte redação:
“Art. 118 - A comissão reunir-se-á, nos cinco dias seguintes ao da designação de

seus membros, sob a presidência do mais idoso, para eleger o Presidente e o Vice-
Presidente, escolhidos entre os membros efetivos.”.

Art. 40 - Os incisos I e XI e o parágrafo único do art. 120 da Resolução n° 5.176, de
1997, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 120 - (…)
I - submeter à comissão as normas complementares de seu funcionamento e fixar

dia e hora das reuniões;
(...)
XI  -  determinar  a  retirada de matéria de  pauta  por  deliberação da comissão,  a

requerimento de membro desta, e nos casos de retirada de tramitação previstos no
inciso VIII do art. 232 e no inciso IV do art. 233;

(…)
Parágrafo único - O Presidente dará ciência das pautas das reuniões aos membros

da comissão e às Lideranças, com antecedência mínima de vinte e quatro horas,
ressalvado o disposto no § 1° do art. 124 e no § 3° do art. 268.”.

Art. 41 - Os arts. 122 e 123 da Resolução n° 5.176, de 1997, passam a vigorar com
a seguinte redação:

“Art. 122 - As reuniões de comissão são:
I - ordinárias, as que se realizam nos termos do art. 125;
II - extraordinárias, as que se realizam em horário ou dia diversos dos fixados para

as  ordinárias,  convocadas  pelo  seu  Presidente,  de  ofício  ou  a  requerimento  da
maioria de seus membros;
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III - especiais, as que se destinam à eleição do Presidente e do Vice-Presidente ou
à exposição de assuntos de relevante interesse público.

Parágrafo  único  -  Aplicam-se  às  reuniões  de  comissão,  no  que  couber,  as
disposições relativas às reuniões de Plenário.

Art.  123  -  A reunião  de  comissão  é  pública,  podendo  ser  secreta  nos  casos
previstos no § 1° do art. 40.

Parágrafo único - Os documentos de reunião secreta considerados sigilosos, nos
termos  do  §  5°  do  art.  40,  serão  entregues,  em  envelope  lacrado,  à  Mesa  da
Assembleia, pelo Presidente da comissão.”.

Art. 42 - O art. 124 da Resolução n° 5.176, de 1997, passa a vigorar com a seguinte
redação:

“Art. 124 - A convocação de reunião extraordinária ou de visita de comissão será
publicada no Diário do Legislativo, constando no edital seu objeto, dia, hora e local de
realização.

§ 1° - Se a convocação de reunião extraordinária se fizer durante a reunião, será
comunicada aos membros ausentes, dispensada a publicação de que trata o caput.

§ 2º - Na hipótese prevista no § 1°, só poderá ser incluída matéria nova na Ordem
do Dia se observado o interstício mínimo de seis horas.

§ 3º - A reunião de comissão realizada fora da sede da Assembleia Legislativa será
convocada, com antecedência mínima de três dias, para data e hora não coincidentes
com as fixadas para as reuniões ordinárias da comissão.

§ 4º  -  Não haverá 2ª  Parte em reunião de comissão realizada fora da sede da
Assembleia Legislativa.”.

Art. 43 - Fica acrescentado à Resolução n° 5.176, de 1997, o seguinte art. 125-A:
“Art. 125-A - O requerimento que solicitar a realização de audiência de convidados

ou audiência pública indicará a matéria a ser examinada e os expositores a serem
convidados, garantida, tanto quanto possível, a representação das diversas correntes
de opinião existentes.

Parágrafo  único  -  Na  audiência  de  convidados,  os  debates  restringem-se  às
manifestações dos expositores e dos Deputados.”.

Art. 44 - O § 3° do art. 129 da Resolução n° 5.176, de 1997, passa a vigorar com a
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seguinte redação, e ficam acrescentados ao artigo os §§ 4º e 5º que seguem:
“Art. 129 - (…)
§ 3° - Na reunião conjunta, o Presidente terá voto apenas na comissão de que seja

membro.
§ 4° - Havendo empate na votação em uma das comissões, a direção dos trabalhos

será transferida a seu Presidente, que exercerá o voto de qualidade.
§ 5º - Os trabalhos da reunião conjunta de comissões destinada à realização de

audiência pública ou de audiência de convidados serão dirigidos pelo Presidente mais
idoso.”.

Art. 45 - O § 1° do art. 130 da Resolução n° 5.176, de 1997, passa a vigorar com a
seguinte redação, e fica acrescentado ao artigo o seguinte § 4°:

“Art. 130 - (…)
§ 1° - O Deputado que fizer parte de duas das comissões reunidas terá presença

computada em dobro e direito a voto em ambas as comissões.
(...)
§ 4° - Cada comissão emitirá seu parecer separadamente.”.
Art. 46 - O caput, o inciso II e os §§ 1° e 2° do art. 131 da Resolução n° 5.176, de

1997, passam a vigorar com a seguinte redação, e ficam acrescentados ao artigo o
inciso III e os §§ 3° e 4° que seguem:

“Art.  131  -  Os  trabalhos  das  reuniões  ordinárias  e  extraordinárias  de  comissão
obedecem à ordem seguinte:

(…)
II - 2ª Parte - Ordem do Dia:
a) 1ª Fase: discussão e votação de parecer sobre proposição sujeita a apreciação

do Plenário;
b)  2ª  Fase:  discussão e  votação de proposição que dispensar  a  apreciação do

Plenário;
c) 3ª Fase: recebimento, discussão e votação de proposição da comissão;
III - 3ª Parte:
a) 1ª Fase: audiência pública ou audiência de convidados;
b) 2ª Fase: recebimento, discussão e votação de requerimentos apresentados em

audiência ocorrida na fase anterior.
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§ 1º  -  A Ordem do Dia  poderá ser  alterada,  em cada fase,  por  deliberação da
comissão, a requerimento de qualquer de seus membros que solicite:

I - adiamento de apreciação de proposição.
II - retirada de matéria da pauta;
III - alteração da ordem de apreciação de proposições.
§ 2° - É vedada a apreciação, na 1ª e na 2ª Fases da 2ª Parte da reunião, de

proposição ou de parecer sobre proposição que não constem na pauta previamente
distribuída, ressalvado o disposto no § 3° do art. 268.

§ 3º - A ordem dos trabalhos, na 1ª Fase da 3ª Parte da reunião, atenderá, no que
couber,  ao  disposto  no  art.  159  e  às  normas  estabelecidas  pelo  Presidente  da
comissão.

§ 4° - O Presidente da comissão, de ofício ou a requerimento, poderá destinar a 3ª
Fase da 2ª Parte da reunião para ouvir cidadãos.”.

Art. 47 - Os §§ 1° e 2° do art. 132 da Resolução n° 5.176, de 1997, passam a
vigorar com a seguinte redação, e fica acrescentado ao artigo o § 3° que segue:

“Art. 132 - (...)
§  1°  -  A leitura  da  ata  poderá  ser  dispensada  pelo  Presidente,  de  ofício  ou  a

requerimento.
§ 2° - Havendo requerimento de Deputado solicitando a leitura da ata, a dispensa a

que se refere o § 1° não poderá ser realizada de ofício.
§ 3° - A ata conterá os dados essenciais relativos à tramitação de proposição sujeita

à deliberação conclusiva da comissão.”.
Art. 48 - Os incisos I e II do  caput do art. 134 da Resolução n° 5.176, de 1997,

passam a vigorar com a seguinte redação, e fica acrescentado ao artigo o inciso III
que segue:

“Art. 134 - (...)
I - quarenta dias, para emissão de parecer sobre projeto de lei complementar ou

proposta de emenda à Constituição;
II - vinte dias, para emissão de parecer sobre projeto de lei ordinária, projeto de

resolução ou veto;
III  -  dez  dias,  para  emissão  de  parecer  de  redação  final  ou  de  parecer  sobre
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emenda, recurso, requerimento, proposta de ação legislativa, indicação, mensagem,
ofício ou instrumento assemelhado.”.

Art. 49 - O § 5° do art. 135 da Resolução nº 5.176, de 1997, passa a vigorar com a
seguinte redação, e fica acrescentado ao artigo o § 6° que segue:

“Art. 135 - (...)
§ 5° - Havendo prorrogação do prazo do relator ou designação de outro, prorrogar-

se-á por dois dias o prazo da comissão.
§ 6° - A comissão poderá utilizar a prorrogação de prazo a que se refere o § 5°

apenas uma vez.”.
Art. 50 - O § 1° do art. 136 da Resolução n° 5.176, de 1997, passa a vigorar com a

seguinte redação:
“Art. 136 - (…)
§ 1° - A vista será concedida pelo Presidente, por vinte e quatro horas contadas do

término  da  reunião,  sendo  comum  aos  membros  da  comissão,  vedada  sua
renovação.”.

Art. 51 - O § 1° do art. 137 da Resolução n° 5.176, de 1997, passa a vigorar com a
seguinte redação, e fica acrescentado ao artigo o § 4° que segue:

“Art. 137 - (...)
§  1°  -  No  decorrer  da  discussão,  poderão  ser  propostos  emenda  e  voto  em

separado.
(…)
§ 4° - O voto em separado será apresentado por escrito, na forma prevista no caput

do art. 146.”.
Art. 52 - O art. 138 da Resolução n° 5.176, de 1997, passa a vigorar com a seguinte

redação:
“Art. 138 - Encerrada a discussão, passar-se-á à votação.
§ 1° - Aprovado o parecer com alterações, será concedido ao relator prazo até a

reunião seguinte para nova redação, que dará forma à matéria aprovada.
§ 2°  -  Caso o relator  não concorde em elaborar  a  nova  redação,  o  Presidente

designará novo relator para fazê-lo, nos termos do § 1°.
§ 3º -  Será concedido prazo igual  ao previsto no § 1° para retificação da nova

redação.
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§ 4° - Rejeitado o parecer, o Presidente designará novo relator, que terá o prazo de
dois dias para a elaboração de novo parecer, cuja conclusão deverá ser contrária à
do parecer rejeitado.".

Art. 53 - O § 2° do art. 145 da Resolução n° 5.176, de 1997, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art. 145 - (...)
§  2°  -  Incluída  a  proposição  na  Ordem  do  Dia,  sem  parecer,  o  Presidente  da

Assembleia  designar-lhe-á  relator,  que,  no  prazo  de vinte  e  quatro  horas,  emitirá
parecer no Plenário sobre a proposição e emendas, se houver, sendo-lhe facultado
apresentar emendas.”.

Art. 54 - O  caput do § 1° do art. 146 da Resolução n° 5.176, de 1997, passa a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 146 - (…)
§ 1° - O parecer sobre as escolhas referidas nos incisos XXI e XXIII do art. 62 da

Constituição do Estado constará de:”.
Art. 55 - O art. 150 da Resolução n° 5.176, de 1997, passa a vigorar com a seguinte

redação:
“Art.  150  -  Poderá  ser  elaborada  informação  técnica  sobre  proposição,  a

requerimento de comissão, de Presidente de comissão ou de relator.”.
Art. 56 - Fica acrescentado ao art. 156 da Resolução n° 5.176, de 1997, o seguinte

inciso VIII:
“Art. 156 - (...)
VIII - fazer declaração de voto.”.
Art. 57 - O caput do art. 157 da Resolução n° 5.176, de 1997, passa a vigorar com a

seguinte redação:
“Art. 157 - O Deputado inscrever-se-á para:”.
Art. 58 - O inciso V do art. 158 da Resolução n° 5.176, de 1997, passa a vigorar

com a seguinte redação:
“Art. 158 - (…)
V - a um Deputado de cada representação partidária ou bloco, com preferência para

aquele pertencente à maior representação ou bloco.”.
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Art. 59 - O § 2° do art. 162 da Resolução n° 5.176, de 1997, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art. 162 - (...)
§ 2° - Não será admitido aparte:
I - às palavras do Presidente;
II - na discussão da ata;
III - no encaminhamento de votação;
IV - na declaração de voto;
V - em explicação pessoal;
VI - no uso da palavra concedida nos termos do art. 164;
VII - a questão de ordem;
VIII - quando o orador declarar que não o concede.”.
Art. 60 - Fica acrescentado ao art. 164 da Resolução n° 5.176, de 1997, o seguinte

§ 1°, passando seu parágrafo único a vigorar como § 2°:
“Art. 164 - (...)
§ 1° - Ao Deputado citado em pronunciamento a palavra somente será concedida, a

critério do Presidente, para defender-se de acusação à própria conduta ou contradizer
o que lhe tenha sido indevidamente atribuído como opinião pessoal.”.

Art. 61 - O art. 170 da Resolução n° 5.176, de 1997, passa a vigorar com a seguinte
redação:

“Art.  170  -  Proposição  é  toda  matéria  sujeita  à  apreciação  da  Assembleia
Legislativa.”.

Art.  62  -  Ficam acrescentados ao parágrafo único do art.  171 da Resolução n°
5.176, de 1997, os seguintes incisos VII e VIII:

“Art. 171 - (...)
Parágrafo único - (...)
VII - a indicação para os cargos a que se referem os incisos XXI e XXIII do art. 62

da Constituição do Estado;
VIII - a proposta de ação legislativa.”.
Art. 63 - O art. 172 da Resolução n° 5.176, de 1997, passa a vigorar com a seguinte

redação:
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“Art. 172 - Dispositivo, para efeito deste regimento, é o artigo, o parágrafo, o inciso,
a alínea e o item, observado, com relação ao veto, o disposto no § 1° do art. 222.”.

Art. 64 - O § 2° do art. 173 da Resolução n° 5.176, de 1997, passa a vigorar com a
seguinte redação, e fica acrescentado ao artigo o seguinte § 6°:

“Art. 173 - (…)
§ 2° - Verificada, durante a tramitação, identidade ou semelhança, as proposições

posteriores serão anexadas, por determinação do Presidente da Assembleia, de ofício
ou a requerimento, à primeira proposição apresentada, que prevalecerá, salvo nos
casos  de  iniciativa  privativa  e  de  proposição  decorrente  de  proposta  de  ação
legislativa, observado o disposto no § 3° do art. 289.

(...)
§ 6° - Somente será admitido o requerimento a que se refere o inciso XVIII do art.

79 se a informação solicitada for relacionada à competência legislativa do Estado ou
a fato sujeito a controle e fiscalização da Assembleia Legislativa.”.

Art. 65 - O art. 180 da Resolução n° 5.176, de 1997, passa a vigorar com a seguinte
redação:

“Art. 180 - A proposição será arquivada no final da legislatura ou quando:
I - for concluída sua tramitação;
II - for considerada inconstitucional, ilegal ou antijurídica;
III - for rejeitada, nos termos do art. 191, ou considerada prejudicada, nos termos do

inciso II do art. 284;
IV - tiver perdido o objeto;
V - for retirada de tramitação pelo autor.
§ 1º - Não será arquivada no final da legislatura:
I - a proposição de autoria de Deputado reeleito para a legislatura seguinte;
II - a proposição de autoria do Governador do Estado, do Tribunal de Justiça, do

Tribunal de Contas ou do Procurador-Geral de Justiça;
III - a proposição de iniciativa popular;
IV - a proposição originada de proposta de ação legislativa;
V - o veto e a matéria impugnada;
VI - o projeto relativo às contas do Governador do Estado ou do Tribunal de Contas.
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§ 2º - Os requerimentos serão arquivados no final da legislatura, ressalvados os
que se enquadrem no inciso IV do § 1°.

§ 3º - Serão arquivadas as proposições a que se referem os incisos I a IV do § 1°
cuja tramitação não for  concluída  até  o final  da  segunda legislatura  subsequente
àquela em que tiverem sido recebidas.

§ 4° - A proposição não arquivada no final da legislatura retomará sua tramitação na
legislatura subsequente no estágio em que se encontrava, observado o disposto nos
§§ 5° e 6°, reiniciando-se a contagem dos prazos.

§ 5° - A proposição que, no final da legislatura, estiver em fase de votação e não for
arquivada voltará à fase de discussão na legislatura subsequente, no turno em que se
encontrava.

§ 6° - Caso a fase de votação da proposição não arquivada no final da legislatura já
tenha sido iniciada e não tenha sido concluída, inclusive o que se refere a destaques
e emendas, a votação será considerada sem efeito.”.

Art. 66 - Fica acrescentado à Resolução n° 5.176, de 1997, o seguinte art. 180-A:
“Art.  180-A  -  A  proposição  arquivada  nos  termos  do  art.  180  poderá  ser

desarquivada a requerimento do autor ou, caso a autoria seja de Deputado que não
esteja no exercício do mandato, a requerimento de qualquer Deputado, mantida a
autoria original.

Parágrafo único - Aplica-se à proposição desarquivada o disposto nos §§ 4° a 6° do
art. 180.”.

Art. 67 - O art. 182 da Resolução n° 5.176, de 1997, passa a vigorar com a seguinte
redação:

“Art.  182  -  Sem  prejuízo  do  exame  preliminar  da  Comissão  de  Constituição  e
Justiça, as proposições serão distribuídas a, no máximo, três comissões, para exame
quanto ao mérito, com exceção das proposições a que se referem os incisos I e III do
art. 103, cuja distribuição se fará:

I - à Comissão de Constituição e Justiça, para exame preliminar, e a somente uma
comissão, para exame quanto ao mérito, no caso das proposições a que se refere o
inciso I do art. 103;

II  -  a  somente  uma  comissão,  para  exame  quanto  ao  mérito,  no  caso  das
proposições a que se refere o inciso III do art. 103.
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Parágrafo único -  As proposições que importarem encargo administrativo para a
Assembleia Legislativa poderão ser distribuídas à Mesa da Assembleia, para exame
quanto ao mérito.”.

Art. 68 - O caput e o § 3° do art. 185 da Resolução n° 5.176, de 1997, passam a
vigorar com a seguinte redação, e fica acrescentado ao mesmo artigo o § 4° que
segue:

“Art.  185  -  Quando  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  concluir  pela
inconstitucionalidade,  pela  ilegalidade ou  pela  antijuridicidade de proposição,  esta
será arquivada, salvo se, no prazo de cinco dias contados da publicação do parecer
no  Diário  do  Legislativo,  houver  requerimento  de  um  décimo  dos  membros  da
Assembleia Legislativa para que o parecer seja apreciado pelo Plenário.

(…)
§ 3° - Será retirada do texto ou deixará de ser submetida a votação, conforme o

caso,  a  matéria  que,  nos  termos  do  §  2°,  receber  parecer  concluindo  pela
inconstitucionalidade, pela ilegalidade ou pela antijuridicidade, salvo se, no prazo de
dois  dias  contados  da  publicação  do  parecer  no  Diário  do  Legislativo,  houver
requerimento  de  um décimo dos  membros  da  Assembleia  Legislativa  para  que  o
parecer seja apreciado pelo Plenário.

§ 4° - Se o Plenário aprovar o parecer a que se refere o § 3°, a matéria considerada
inconstitucional,  ilegal  ou  antijurídica  será  retirada  do  texto  ou  deixará  de  ser
submetida a votação, conforme o caso.”.

Art. 69 - O § 2° do art. 186 da Resolução n° 5.176, de 1997, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art. 186 - (…)
§ 2°  -  As atribuições ou as prerrogativas regimentais  conferidas ao autor  serão

exercidas em Plenário,  no caso de proposição de iniciativa coletiva,  pelo primeiro
signatário  ou  por  quem  este  indicar,  salvo  quanto  à  retirada  de  tramitação,  que
somente será admitida se requerida pela totalidade dos subscritores que estiverem no
exercício do mandato.”.

Art.  70 -  Ficam acrescentados ao art.  188 da Resolução n° 5.176,  de 1997,  os
seguintes §§ 5° e 6°:
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“Art. 188 - (...)
§ 5° - O projeto de que trata o § 15 do art.  14 da Constituição do Estado será

aprovado se obtiver o voto favorável de três quintos dos membros da Assembleia
Legislativa.

§ 6° - O projeto de que trata o inciso III do art. 161 da Constituição do Estado será
aprovado  se  obtiver  o  voto  favorável  da  maioria  dos  membros  da  Assembleia
Legislativa.”.

Art. 71 - O  caput do art. 192 da Resolução n° 5.176, de 1997, e o inciso III  do
parágrafo único do mesmo artigo passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 192 - O projeto de lei complementar será aprovado se obtiver voto favorável da
maioria  dos  membros  da  Assembleia  Legislativa,  aplicando-se-lhe  as  normas  de
tramitação do projeto de lei ordinária, salvo quanto ao prazo para emissão de parecer,
que é o definido no inciso I do art. 134.

Parágrafo único - (...)
III - o Estatuto dos Servidores Públicos Civis e o Estatuto dos Militares;”.
Art. 72 - O art. 195 da Resolução n° 5.176, de 1997, passa a vigorar com a seguinte

redação:
“Art. 195 - Aplicam-se ao projeto de resolução as disposições relativas ao projeto de

lei ordinária, ressalvado o disposto no parágrafo único deste artigo e nos arts. 195-A,
195-B, 195-C e 195-D.

Parágrafo único - Tramita em turno único o projeto de resolução que trate de:
I - alienação ou concessão de terras devolutas rurais;
II - concessão das licenças previstas nas alíneas “g” e “h” do inciso VII do art. 79;
III -  ratificação de regime especial de tributação ou de convênio estabelecido no

âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz;
IV - apresentação de proposta de emenda à Constituição da República.”.
Art. 73 - Ficam acrescentados à Resolução n° 5.176, de 1997, os seguintes arts.

195-A a 195-D:
“Art. 195-A - A mensagem do Governador do Estado que encaminhe à Assembleia

Legislativa processos referentes a alienação ou concessão de terras devolutas rurais
será recebida, publicada e encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça para
parecer.
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§ 1° - O parecer da Comissão de Constituição e Justiça concluirá pela apresentação
de projeto de resolução, que aprovará a alienação ou a concessão.

§ 2° - Recebido em Plenário, o projeto de resolução será publicado e distribuído à
Comissão de Agropecuária e Agroindústria para parecer.

Art. 195-B - A mensagem do Governador do Estado que trate da concessão das
licenças  previstas  nas  alíneas  “g”  e  “h”  do  inciso  VII  do  art.  79  será  recebida,
publicada e encaminhada à Mesa da Assembleia para parecer.

§ 1° - O parecer da Mesa da Assembleia concluirá pela apresentação de projeto de
resolução, que ratificará ou rejeitará, no todo ou em parte, a licença.

§ 2° - Recebido em Plenário,  o projeto de resolução será publicado, incluído na
Ordem do Dia e apreciado sem parecer.

Art.  195-C -  A mensagem do Governador do Estado que trate de ratificação de
regime especial de tributação ou de convênio estabelecido no âmbito do Confaz será
recebida,  publicada  e  encaminhada  à  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  para
parecer.

§ 1° - O parecer da Comissão de Constituição e Justiça concluirá pela apresentação
de projeto de resolução, que ratificará ou rejeitará, no todo ou em parte, o regime
especial de tributação ou o convênio.

§ 2° - Recebido em Plenário, o projeto de resolução será publicado e distribuído à
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária para parecer.

§ 3º - Na hipótese de rejeição do projeto de resolução pelo Plenário, no todo ou em
parte, dar-se-á ciência do fato ao Governador do Estado.

Art.  195-D -  O projeto de resolução que aprove a apresentação de proposta de
emenda à Constituição da República, conforme previsto no inciso III do caput do art.
60  da  Constituição  da  República,  será  distribuído  à  Comissão  de  Constituição  e
Justiça, para parecer preliminar, e à comissão especial a que se refere o inciso V do
art. 111 deste regimento.

Parágrafo único - É vedada a apresentação de emenda à proposta de emenda à
Constituição  da  República  a  ser  apresentada  pelas  Assembleias  Legislativas
estaduais, constante no anexo do projeto de resolução.”.

Art. 74 - O inciso I do caput do art. 201 da Resolução n° 5.176, de 1997, passa a
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vigorar com a seguinte redação, e fica acrescentado ao artigo o inciso II que segue,
passando seus incisos II e III a vigorar como incisos III e IV:

“Art. 201 - (...)
I - após o exame preliminar pela Comissão de Constituição e Justiça, a proposta,

quanto ao mérito, será analisada por comissão especial;
II - o prazo para emissão de parecer é o previsto no inciso I do art. 134;”.
Art. 75 - O caput do art. 204 da Resolução n° 5.176, de 1997, passa a vigorar com a

seguinte redação:
“Art. 204 - Os projetos de que trata esta subseção serão publicados e distribuídos à

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária  para,  no prazo de sessenta
dias, receberem parecer.”.

Art. 76 - O art. 205 da Resolução n° 5.176, de 1997, passa a vigorar com a seguinte
redação:

“Art.  205  -  O  Governador  do  Estado  poderá  apresentar  emenda  ao  projeto,
enquanto não encerrada, na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, a
discussão do parecer.

Parágrafo único - A emenda será encaminhada à comissão, que emitirá parecer no
prazo de cinco dias, salvo se lhe restar prazo superior.”.

Art. 77 - O § 1° do art. 208 da Resolução n° 5.176, de 1997, passa a vigorar com a
seguinte redação, e fica acrescentado ao artigo o § 2° que segue, passando seu § 2°
a vigorar como § 3°, com a seguinte redação:

“Art. 208 - (...)
§ 1° - Se a Assembleia Legislativa não se manifestar em até quarenta e cinco dias

sobre o projeto, será ele incluído em Ordem do Dia, sobrestando-se a deliberação
quanto aos demais assuntos, para:

I - discussão e votação em turno único, no caso de projeto de turno único que esteja
em fase de discussão e de projeto que esteja em 1° turno;

II - discussão e votação em 2° turno, no caso de projeto que esteja em fase de
discussão em 2° turno;

III - votação em turno único, no caso de projeto de turno único que esteja em fase
de votação;
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III - votação em 2° turno, no caso de projeto que esteja em fase de votação em 2°
turno.

§  2°  -  Nas  hipóteses  previstas  nos  incisos  III  e  IV  do  §  1°,  será  dado
prosseguimento às votações já iniciadas.

§  3°  -  Contar-se-á  o  prazo  estabelecido  no  §  1°  a  partir  do  recebimento,  pela
Assembleia Legislativa, do projeto com solicitação de urgência ou, caso a solicitação
seja feita após a remessa do projeto, a partir da leitura em Plenário da mensagem
que tiver encaminhado a solicitação.”.

Art. 78 - O art. 209 da Resolução n° 5.176, de 1997, passa a vigorar com a seguinte
redação:

“Art.  209 -  O disposto no art.  208 não se aplica  a  proposição que dependa de
quórum especial para aprovação, a projeto de lei orgânica, estatutária ou equivalente
a código nem aos projetos de que trata o art. 204.”.

Art. 79 - Os arts. 216 e 217 da Resolução n° 5.176, de 1997, passam a vigorar com
a seguinte redação:

“Art. 216 - Recebido o processo de prestação de contas do Governador do Estado,
o Presidente da Assembleia, independentemente de leitura no Expediente, mandará
publicar o balanço geral das contas e os documentos que o instruírem.

Art. 217 - Recebidos e publicados, o processo e o parecer prévio do Tribunal de
Contas sobre as contas a que se refere o art. 216 ficarão sobre a mesa por dez dias,
para requerimento de informações ao Poder Executivo e ao Tribunal de Contas.”.

Art. 80 - O § 1° do art. 218 da Resolução n° 5.176, de 1997, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art. 218 - (...)
§  1°  -  Publicado  o  projeto,  abrir-se-á,  na  comissão,  prazo  de  dez  dias  para

apresentação de emendas, que serão numeradas e publicadas.”.
Art. 81 - Os §§ 1° e 2° do art. 222 da Resolução n° 5.176, de 1997, passam a

vigorar com a seguinte redação:
“Art. 222 - (…)
§ 1° - O veto parcial abrangerá texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso, de

alínea ou de item.
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§ 2° - Dentro de trinta dias contados da data do recebimento da comunicação do
veto, a Assembleia Legislativa sobre ele decidirá, em votação nominal e em turno
único, e sua rejeição só ocorrerá pelo voto da maioria de seus membros.”.

Art. 82 - O inciso III do art. 226 da Resolução n° 5.176, de 1997, passa a vigorar
com a seguinte redação:

“Art. 226 - (…)
III - de comissão;”.
Art. 83 - O art. 229 da Resolução n° 5.176, de 1997, passa a vigorar com a seguinte

redação, ficando revogado o art. 230 da mesma resolução:
“Art. 229 - Os requerimentos, escritos ou orais, sujeitam-se a:
I  -  despacho do Presidente da Assembleia  ou  de  Presidente  de  comissão,  nos

termos do art. 232;
II - deliberação do Plenário ou de comissão, nos termos do art. 233.”.
Art. 84 - Fica acrescentado ao art. 231 da Resolução n° 5.176, de 1997, o seguinte

§ 2°, passando o parágrafo único a vigorar como § 1°:
“Art. 231 - (…)
§ 2° - A emenda a requerimento prescinde de parecer.”.
Art. 85 - A Subseção III da Seção IX do Título VII da Resolução n° 5.176, de 1997,

passa a denominar-se: “Dos Requerimentos Sujeitos a Deliberação”.
Art. 86 - Os incisos VII, XIV e XXI do art. 233 da Resolução n° 5.176, de 1997,

passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 233 - (…)
VII - votação de parecer ou requerimento pelo processo nominal;
(...)
XIV - constituição de comissão extraordinária;
(…)
XXI - prorrogação de prazo de funcionamento de comissão parlamentar de inquérito

e de comissão extraordinária;”.
Art. 87 - O art. 234 da Resolução n° 5.176, de 1997, passa a vigorar com a seguinte

redação:
“Art. 234 - Depende de parecer o requerimento a que se refere o inciso XIII do art.

233.”.
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Art. 88 - A Seção X do Capítulo I do Título VII da Resolução n° 5.176, de 1997,
passa  a  denominar-se:  “Da  Escolha  de  Conselheiro  do  Tribunal  de  Contas  pela
Assembleia Legislativa”.

Art. 89 - O art. 240 da Resolução n° 5.176, de 1997, passa a vigorar com a seguinte
redação:

“Art.  240  -  Escolhido  o  candidato,  dar-se-á  ciência  do  fato  ao  Governador  do
Estado, para nomeação, nos termos do art. 7° da Lei Complementar n° 102, de 18 de
janeiro de 2008.”.

Art. 90 - O art. 252 da Resolução n° 5.176, de 1997, passa a vigorar com a seguinte
redação:

“Art.  252 -  As deliberações no Plenário serão tomadas por  voto aberto e, salvo
disposição constitucional em contrário, por maioria de votos, presente a maioria dos
membros da Assembleia Legislativa.”.

Art. 91 - Fica acrescentado ao art. 254 da Resolução n° 5.176, de 1997, o seguinte
parágrafo único:

“Art. 254 - (...)
Parágrafo único - A palavra para declaração de voto será concedida imediatamente

após a respectiva votação ou em momento posterior da mesma fase da Ordem do
Dia, a critério do Presidente da Assembleia.”.

Art. 92 - O art. 255 da Resolução n° 5.176, de 1997, passa a vigorar com a seguinte
redação:

“Art. 255 - O painel eletrônico será usado na votação de proposições pelo processo
nominal e na verificação de votações realizadas pelo processo simbólico.”.

Art. 93 - Os arts. 258 a 260 da Resolução n° 5.176, de 1997, passam a vigorar com
a seguinte redação, e fica acrescentado à resolução o seguinte art. 260-A:

“Art. 258 - São dois os processos de votação:
I - nominal;
II - simbólico.
Art.  259  -  Adotar-se-á  o  processo  nominal  em  todas  as  votações,  salvo  na

apreciação de parecer ou requerimento, em que será adotado o processo simbólico.
Parágrafo único - Poderá ser adotado o processo nominal na votação de parecer ou

requerimento, mediante aprovação de requerimento apresentado até o anúncio da
fase de votação da proposição.
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Art. 260 - Na votação nominal, os Deputados manifestarão sua posição favorável ou
contrária à aprovação da matéria ou votarão em branco, registrando "sim", "não" ou
"em branco", pelo sistema eletrônico de votos.

§ 1º - Concluída a votação, o Presidente da Assembleia comunicará o resultado.
§ 2º - Imediatamente após a votação, será encaminhado à Mesa da Assembleia,

para que conste na ata dos trabalhos, o relatório correspondente, que conterá os
seguintes registros:

I - a data e a hora em que se processou a votação;
II - a matéria objeto da votação;
III - o resultado da votação;
IV - o nome dos Deputados votantes, discriminando-se os que votaram a favor,

contra ou em branco.
Art.  260-A -  Na  votação  simbólica,  o  Presidente  da  Assembleia  solicitará  aos

Deputados  que  ocupem  os  respectivos  lugares  no  Plenário  e  convidará  a  que
permaneçam assentados os que estiverem a favor da matéria.

Parágrafo único - Não sendo requerida, de imediato, a verificação de votação, o
resultado proclamado tornar-se-á definitivo.”.

Art. 93 - Fica acrescentado ao art. 268 da Resolução n° 5.176, de 1997, o seguinte
§ 3°:

“Art. 268 - (…)
§ 3° - O parecer de redação final poderá ser apreciado independentemente de a

proposição constar em pauta previamente distribuída ou publicada.”.
Art. 94 - O § 3° do art. 272, o inciso II do art. 273 e o art. 274 da Resolução n°

5.176, de 1997, passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 272 - (...)
§ 3° - O disposto no  caput não se aplica a proposição que dependa de  quorum

especial para aprovação, a projeto de lei orgânica, estatutária ou equivalente a código
nem aos projetos de que trata o art. 204.

Art. 273 - (...)
II  -  redução à metade dos prazos para emissão de parecer,  discussão, vista de

parecer, diligência e encaminhamento de votação.
Art.  274 -  A discussão de proposição em  regime de  urgência  não ultrapassará
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quatro reuniões contadas da data de sua inclusão na Ordem do Dia, observado o
disposto nos §§ 1° e 2° do art. 244.”.

Art. 95 - Fica acrescentado ao art. 277 da Resolução n° 5.176, de 1997, o seguinte
parágrafo único:

“Art. 277 - (…)
Parágrafo  único  -  Entre  as  matérias  em  fase  de  votação,  dar-se-á  preferência

àquelas em prosseguimento de votação.”.
Art. 96 - Fica acrescentado à Resolução n° 5.176, de 1997, o seguinte art. 278-A:
“Art. 278-A - Atendidos os critérios previstos nos arts. 275 a 278 para a ordenação

das  matérias  em  fase  de  discussão  e  de  votação,  a  preferência  obedecerá,
sucessivamente, ao seguinte:

I - a proposição em turno único preferirá à proposição em 2° turno, e esta preferirá à
proposição em 1° turno;

II -  a proposição com numeração inferior  preferirá à proposição com numeração
superior.”.

Art. 97 - O inciso IV do caput do art. 279 da Resolução n° 5.176, de 1997, passa a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 279 - (…)
IV  -  a  emenda  de  comissão,  quando  incorporada  a  parecer,  preferirá  à  de

Deputado.”.
Art. 98 - O  caput e os §§ 1° e 2° do art. 282 da Resolução n° 5.176, de 1997,

passam a vigorar com a seguinte redação, e fica o artigo acrescentado do § 3° que
segue:

“Art. 282 - O destaque para votação em separado de dispositivo ou emenda será
requerido até o anúncio da votação da proposição principal.

§ 1° - Cada bancada ou bloco parlamentar, por intermédio de seu Líder, poderá
requerer destaques até o limite de um décimo do número de artigos da proposição e
de um décimo do número de emendas, assegurando-se o mínimo de um destaque
por bancada ou bloco parlamentar.

§ 2° - Os destaques, para votação em separado, de partes de artigo integrarão o
limite previsto no § 1°, relativamente ao número de artigos da proposição.

§ 3° - Em reunião de comissão, a iniciativa do destaque cabe a qualquer de seus
membros, observados os limites previstos nos §§ 1° e 2°.”.
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Art. 99 - Os incisos I, II, III, IV, VI e VII do caput do art. 284 da Resolução n° 5.176,
de 1997, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 284 - (…)
I  -  a  discussão ou a  votação de  proposição  com  objetivo  idêntico  ao  de  outra

aprovada ou rejeitada na mesma sessão legislativa, observado o disposto no § 3° do
art. 186;

II  -  a  discussão  ou  a  votação  de  proposição  semelhante  a  outra  considerada
inconstitucional na mesma sessão legislativa;

III - a discussão ou a votação de proposição anexada a outra proposição, quando
esta for aprovada ou rejeitada;

IV - a proposição e as emendas incompatíveis com substitutivo aprovado no mesmo
turno;

(...)
VI  -  a emenda ou a subemenda em sentido contrário  ao de outra aprovada no

mesmo turno;
VII  -  a  emenda ou parte de  proposição incompatível  com matéria aprovada em

votação destacada no mesmo turno.”.
Art.  100 -  O Capítulo I  do Título VIII  da Resolução n° 5.176, de 1997, passa a

denominar-se:  “Do  Projeto  de  Lei  de  Iniciativa  Popular  e  da  Proposta  de  Ação
Legislativa”.

Art.  101 -  O art.  291 da Resolução n° 5.176,  de 1997,  passa a vigorar  com a
seguinte redação:

“Art. 291 - As comissões poderão realizar audiência pública com cidadãos, órgãos e
entidades públicas ou civis,  para instruir  matéria legislativa em trâmite, bem como
para tratar de assunto de interesse público relevante atinente a sua área de atuação,
a  requerimento  de  qualquer  Deputado,  assegurada  a  participação  do  público  no
debate.

§ 1º - No exercício da atribuição prevista no inciso XX do art. 100, serão realizadas
audiências públicas das comissões permanentes para acompanhar a execução das
políticas públicas no Estado.

§  2º  -  O  relator  designado  pelo  Presidente  da  comissão  apresentará  relatório
circunstanciado  anual,  contendo  as  conclusões  e  a  compilação  do  resultado  das
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audiências  públicas  de  acompanhamento  previstas  no  §  1º  deste  artigo,  que,
aprovado pela comissão até o dia 30 de outubro de cada ano, será encaminhado à
Mesa da Assembleia, para publicação.

§ 3º - As conclusões do relatório a que se refere o § 2º deste artigo poderão ser
revistas pelo Plenário, na forma do art. 104.”

Art.  102 -  Fica  acrescentado ao Título VIII  da Resolução n°  5.176,  de  1997,  o
seguinte Capítulo V, constituído pelos arts. 297-A e 297-B:

“TÍTULO VIII
DA PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

(...)
CAPÍTULO V

DA VISITA
Art.  297-A  -  As  comissões  poderão  realizar  visita,  mediante  requerimento  de

qualquer  Deputado,  aprovado pela  comissão,  para  subsidiar  a análise de  matéria
sujeita  a  sua  apreciação ou  para  exercer  a  fiscalização  e  o  controle  de  atos  da
administração pública compreendidos em sua competência temática.

§ 1º - A visita poderá ser realizada com qualquer número de membros.
§ 2º - Será designado relator um dos membros da comissão presentes na visita, o

qual terá o prazo de dez dias para a apresentação de relatório circunstanciado.
Art. 297-B - O Presidente determinará a leitura do relatório de visita e o considerará

aprovado, independentemente de votação, ressalvada a retificação.
§ 1º - O Deputado ausente na visita somente poderá solicitar retificação caso seja

relativa a eventual vício formal ou erro material.
§ 2º - Será concedido ao relator prazo até a reunião seguinte para consignar no

relatório a retificação tida como procedente.
§ 3º - Aprovado o relatório, este será publicado e, quando for o caso, encaminhado

à autoridade à qual se deva dar conhecimento da matéria.”
Art. 103 - Os arts. 299 e 301 da Resolução n° 5.176, de 1997, passam a vigorar

com a seguinte redação:
“Art. 299 - No processo legislativo, os prazos são fixados por:
I - mês, sendo contados de data a data;
II - dia, contados conforme o previsto no inciso II do parágrafo único deste artigo;
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III - hora, sendo contados de minuto a minuto.
Parágrafo único - Na contagem dos prazos, observar-se-á o seguinte:
I  -  o  termo  inicial  e  o  termo  final  serão  transferidos  para  o  primeiro  dia  útil

subsequente quando coincidirem com sábado, domingo ou feriado;
II - a contagem terá início no primeiro dia útil subsequente ao do termo inicial.
(...)
Art. 301 - A proposição que for baixada em diligência terá sua tramitação suspensa,

uma vez em cada comissão, por, no máximo, cinco dias úteis.
§ 1° - Terão suspensa a tramitação até que se cumpra a diligência:
I - os projetos de lei a que se referem as alíneas “a” e “b” do inciso I do art. 103;
II - os projetos de lei  que tratam de aquisição onerosa ou de alienação de bem

imóvel pelo Estado.
§ 2° - Os projetos de resolução que tratam de alienação ou concessão de terras

devolutas rurais terão sua tramitação suspensa, no caso de diligência, até que esta
seja cumprida, limitada a suspensão a noventa dias.”.

Art. 104 - Fica substituída a expressão “órgão oficial dos Poderes do Estado” pela
expressão “Diário do Legislativo”, no § 1° do art. 4°, no § 3° do art. 7°, no § 5° do art.
13, no caput do art. 15, no § 4° do art. 19, no parágrafo único do art. 25, no inciso I do
caput do art. 41, no inciso VIII do caput do art. 46, no parágrafo único do art. 50, no
art. 51, no inciso XIV do caput do art. 79, no art. 109, no parágrafo único do art. 128,
no caput do art. 132, no caput e no § 5° do art. 155 e no inciso I do caput do art. 235
da Resolução n° 5.176, de 1997.

Art.  105 -  Fica substituída, no § 3° do art.  73 da Resolução 5.176,  de 1997,  a
expressão  “por  maioria  absoluta”  pela  expressão  “pela  maioria  dos  membros  da
Assembleia Legislativa”.

Art. 106 - Fica substituída, no § 2° do art. 222 da Resolução n° 5.176, de 1997, a
expressão “maioria absoluta” pela expressão “maioria dos membros da Assembleia
Legislativa”.

Art. 107 - Fica substituída, no inciso I do art. 251 da Resolução n° 5.176, de 1997, a
expressão “o quórum da maioria  absoluta,  em composição ímpar de membros da
Assembleia  Legislativa”  pela  expressão  “o  quórum  da  maioria  dos  membros  da
Assembleia Legislativa, em composição ímpar de membros”.
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Art. 108 - Fica substituída, no inciso I do caput do art. 260 da Resolução n° 5.176,
de 1997, a expressão “de maioria absoluta” pela expressão “da maioria dos membros
da Assembleia Legislativa”.

Art. 109 - Ficam revogados o § 2° do art. 84, a alínea “g” do inciso VII do art. 102, o
inciso II do art. 103, o parágrafo único do art. 114, o art. 207, os arts. 212 a 215, o
inciso XXXIV do art. 232, o inciso XXIII do art. 233, o parágrafo único do art. 243 e os
arts. 261, 292, 293 e 294 da Resolução n° 5.176, de 1997.

Art.  110 - A Resolução n° 5.176,  de 1997, que contém o Regimento Interno da
Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Minas  Gerais,  será  republicada  com  as
alterações  constantes  nesta  resolução,  observadas  as  convenções  gráficas  e
ortográficas  estabelecidas  no  Manual  de  redação  parlamentar  da  Assembleia
Legislativa.

Art. 111 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 9 de dezembro de 2014.
Dinis  Pinheiro,  presidente  -  Hely  Tarqüínio,  relator  -  Ivair  Nogueira  -  Adelmo

Carneiro Leão - Dilzon Melo - Neider Moreira - Alencar da Silveira Jr.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO PRESIDENTE
- O presidente despachou, em 10/12/2014, a seguinte comunicação:
Do deputado Dilzon Melo  em que notifica  o falecimento  do  Sr.  Hermes Martins

Souto, vice-prefeito de Unaí, ocorrido em 10/12/2014, em Unaí. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 13 DE DEZEMBRO DE 2014

PROPOSIÇÕES DE LEI
PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.466

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.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 9 de dezembro de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.468
Declara de utilidade pública a Associação de Capoeira São Jorge Guerreiro, com

sede no Município de Cambuí.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Capoeira São Jorge

Guerreiro, com sede no Município de Cambuí.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 10 de dezembro de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.469
Declara de utilidade pública  a entidade Grupo Cultural  Núcleo  Técnico  de  Artes

Cênicas - Nutac -, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  entidade  Grupo  Cultural  Núcleo

Técnico de Artes Cênicas - Nutac -, com sede no Município de Belo Horizonte.



1278
____________________________________________________________________________

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 10 de dezembro de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.470
Declara de utilidade pública o Grêmio Recreativo Bloco Caricato Mulatos do Samba,

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

Mulatos do Samba, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 10 de dezembro de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.471
Declara de utilidade pública a Associação Civil Coral Voz e Vida de Bom Despacho,

com sede no Município de Bom Despacho.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Civil Coral Voz e Vida de

Bom Despacho, com sede no Município de Bom Despacho.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 10 de dezembro de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.472
Declara  de  utilidade  pública  o  Conselho  Comunitário  de  Segurança  Pública  -

Consep Aisp-84, com sede no Município de Uberaba.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança
Pública - Consep Aisp-84, com sede no Município de Uberaba.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 10 de dezembro de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.473
Declara  de  utilidade  pública  o  Conselho  Comunitário  de  Segurança  Pública  de

Formiga, com sede no Município de Formiga.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança

Pública de Formiga, com sede no Município de Formiga.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 10 de dezembro de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.474
Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  para  Pesquisa  e  Evolução  da

Consciência Humana Uberaba, com sede no Município de Uberaba.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação para Pesquisa e Evolução

da Consciência Humana Uberaba, com sede no Município de Uberaba.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 10 de dezembro de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.475
Declara de utilidade pública a Fundação Senhor Bom Jesus, com sede no Município

de Perdões.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Fundação Senhor Bom Jesus, com

sede no Município de Perdões.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 10 de dezembro de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.476
Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Beneficente  Fonte  de  Vida  Nova  -

Associação BFVN -, com sede no Município de Poços de Caldas.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Beneficente Fonte de Vida

Nova - Associação BFVN -, com sede no Município de Poços de Caldas.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 11 de dezembro de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.477
Declara de utilidade pública a entidade Lar dos Idosos Santa Luiza de Marillac, com

sede no Município de Juiz de Fora.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a entidade Lar dos Idosos Santa Luiza

de Marillac, com sede no Município de Juiz de Fora.
Art.2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 11 de dezembro de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário
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PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.478
Declara de utilidade pública a entidade Baluarte Inovações, com sede no Município

de Ouro Fino.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º -  Fica declarada de utilidade pública a entidade Baluarte Inovações, com

sede no Município de Ouro Fino.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 11 de dezembro de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.479
Declara de utilidade pública a entidade Ação Social Caravana de Luz, com sede no

Município de Belo Horizonte.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a entidade Ação Social Caravana de

Luz, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 11 de dezembro de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.480
Declara  de  utilidade  pública  o  Instituto  Multiplica  Ação  de  Desenvolvimento

Econômico e Social, com sede no Município de Governador Valadares.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1°  -  Fica  declarado  de  utilidade  pública  o  Instituto  Multiplica  Ação  de

Desenvolvimento  Econômico  e  Social,  com  sede  no  Município  de  Governador
Valadares.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 11 de dezembro de 2014.
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Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.481
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Sussuarana, com sede no

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

Sussuarana, com sede no Município de Espinosa.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 11 de dezembro de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.482
Declara  de  utilidade  pública  a  entidade  Cooperação  para  o  Desenvolvimento

Educacional e Social de Minas Gerais - Codesmig -, com sede no Município de Belo
Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  entidade  Cooperação  para  o

Desenvolvimento Educacional e Social de Minas Gerais - Codesmig -, com sede no
Município de Belo Horizonte.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 11 de dezembro de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.483
Declara de utilidade pública a entidade Grupo Desportivo Beneficente de Neves,

com sede no Município de Ribeirão das Neves.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  entidade  Grupo  Desportivo
Beneficente de Neves, com sede no Município de Ribeirão das Neves.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 11 de dezembro de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.484
Declara de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Santo

André - Codecsan -, com sede no Município de Bonfinópolis de Minas.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  declarado  de  utilidade  pública  o  Conselho  de  Desenvolvimento

Comunitário de Santo André - Codecsan -, com sede no Município de Bonfinópolis de
Minas.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 11 de dezembro de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.485
Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Restaurando  Vidas,  com  sede  no

Município de Belo Horizonte.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Restaurando Vidas, com

sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 11 de dezembro de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário
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PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.486
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Chacreamento São

Sebastião do Maquiné e Adjacências, com sede no Município de Santa Luzia.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Moradores  do

Chacreamento São Sebastião do Maquiné e Adjacências, com sede no Município de
Santa Luzia.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 11 de dezembro de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.487
Declara de utilidade pública a entidade Obra Unida Asilo São Vicente de Paulo de

Água Boa da Sociedade São Vicente de Paulo, com sede no Município de Água Boa.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1°  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  entidade  Obra  Unida  Asilo  São

Vicente de Paulo de Água Boa da Sociedade São Vicente de Paulo, com sede no
Município de Água Boa.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 11 de dezembro 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 11/12/2014
Presidência do Deputado Wander Borges

Sumário: Comparecimento - Falta de Quórum.
Comparecimento

- Comparecem os deputados:
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Almir  Paraca -  André Quintão -  Anselmo José Domingos -  Antonio Lerin -  Arlen
Santiago - Bonifácio Mourão - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Doutor Wilson
Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred
Costa -  João Vítor  Xavier  -  Leonardo Moreira -  Luiz Henrique -  Marques Abreu -
Rogério Correia - Rômulo Viegas - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Tiago
Ulisses - Wander Borges - Zé Maia.

Falta de Quórum
O presidente (deputado Wander Borges) - Às 14h5min, a lista de comparecimento

não registra a existência de número regimental. A presidência deixa de abrir a reunião
por  falta de quórum e convoca as deputadas e os deputados para a especial de
amanhã, dia 12, às 20 horas, e para a extraordinária de segunda-feira, dia 15, às 20
horas, nos termos dos editais de convocação.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DAS COMISSÕES DE DIREITOS HUMANOS, DO
TRABALHO, DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL E DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
DA 17ª LEGISLATURA, EM 19/8/2011

Às  8h45min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  o  Deputado  Durval  Ângelo,
membro  da  Comissão  de  Direitos  Humanos;  o  Deputado  Celinho  do  Sinttrocel,
membro  das  Comissões  do  Trabalho,  da  Previdência  e  da  Ação  Social  e  de
Transporte, Comunicação e Obras Públicas e o Deputado Anselmo José Domingos,
membro da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas. Está presente
também  o  deputado  Carlin  Moura.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,
deputado Durval Ângelo, declara aberta a reunião e informa que não há ata a ser lida,
por se tratar da primeira reunião especial destas comissões. A presidência informa
que a reunião se destina a discutir o Projeto de Lei nº 271/2008, em tramitação no
Senado  Federal,  que  institui  o  Estatuto  do  Motorista,  bem  como  a  situação  do
transporte  terrestre  nos  âmbitos  federal  e  estadual.  A Presidência  interrompe  os
trabalhos ordinários da reunião para ouvir a Sra. Jô Moraes, deputada federal; e os
Srs.  Paulo  Paim,  senador  da  República  ;  Pedro  José  de  Oliveira  Lopes,  vice-
presidente da Seção de Cargas da Confederação Nacional  dos Trabalhadores em
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Transporte  Terrestre,  representando  o  senador  Clésio  Soares  de  Andrade;  Luiz
Alberto  Mincarone,  assessor  técnico  da  Associação  Brasileira  de  Transportes
Internacionais e do Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas e Logística no
Estado  do  Rio  Grande  do  Sul;  Luiz  Antônio  Festino,  coordenador  do  Grupo  de
Trabalho da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Terrestres;
Eurico Divon Galhardi, presidente do Conselho Diretor da Associação Nacional das
Empresas  de  Transportes  Urbanos;  Marcos  Aurélio  Ribeiro,  consultor  da
Confederação  Nacional  dos  Trasportes;  José  Araújo  Silva,  presidente  da  União
Nacional  dos  Caminhoneiros;  Antonio  da  Costa  Miranda,  vice-presidente  da
Federação  dos  Trabalhadores  em  Transportes  Rodoviários  no  Estado  de  Minas
Gerais,  representando o Sr.  José Theodoro Guimarães da Silva, presidente dessa
federação;  Carlúcio Gonçalves,  vereador  da Câmara Municipal de Belo Horizonte;
Vander Francisco Costa, presidente da Federação das Empresas de Transporte de
Cargas do Estado de Minas Gerais; Waldemar Araújo, presidente da Federação das
Empresas  de  Transportes  de  Passageiros  do  Estado  de  Minas  Gerais;  Rubens
Perdigão, assessor jurídico do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros
do  Estado  de  Minas  Gerais,  representando  o  Sr.  Luiz  Carlos  Gontijo,  presidente
dessa federação; Célio Moreira da Silva, presidente do Sindicato dos Trabalhadores
em Transportes Rodoviários de Uberlândia; Ronaldo Batista de Morais, presidente do
Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Belo Horizonte; Djalma
Xavier da Silva, presidente da Associação dos Rodoviários Aposentados de Minas
Gerais,  que  são  convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  O  Presidente  tece  suas
considerações iniciais e concede a palavra ao deputado Celinho do Sinttrocel, autor
do requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações. 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  dos
parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos desta reunião.

Sala das Comissões, 19 de agosto de 2011.
Durval Ângelo, Presidente.
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ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 3ª
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 10/4/2013

Às  10h1min,  comparece  na  Câmara  Municipal  de  Governador  Valadares  o
Deputado Carlos Pimenta, membro da supracitada comissão. Está presente, também,
o Deputado Sargento Rodrigues. Havendo número regimental,  o  Deputado Carlos
Pimenta, no exercício da Presidência, declara aberta a reunião e, nos termos do art.
120, inciso III, do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião, considera-
a aprovada e a subscreve. A Presidência informa que a reunião se destina a debater
as  condições  da  prestação  do  serviço  de  saúde  aos  policiais  e  bombeiros  por
convênios com o Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas
Gerais - IPSM. A seguir, interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as
seguintes  pessoas:  Ten.-Cel.  PM  Marcelo  Fernandes,  representando  o  Cel.  PM
Márcio Martins Sant'Ana, comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais; Cel.
BM  QOR Vinícius  Silveira  Fulgêncio,  representando  o  Cel.  BM  Sílvio  Antônio  de
Oliveira Melo, comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais; Cel.
PM QOR Dagoberto Rocha Gandra,  chefe de Divisão de Assistência à Saúde do
IPSM, representando o Cel. PM Eduardo Mendes de Sousa, diretor-geral do IPSM;
Subten.  Raimundo Nonato  Meneses Araújo,  diretor  institucional  da Associação de
Servidores do Corpo de Bombeiros e Polícia Militar  do Estado de Minas Gerais -
Ascobom -, representando o Sgto. BM Alexandre Rodrigues, presidente da Ascobom;
Cb. BM Álvaro Rodrigues Coelho, presidente do Centro Social dos Cabos e Soldados
da Polícia Militar e Bombeiros Militares de Minas Gerais; Subten. PM Luiz Gonzaga
Ribeiro, coordenador da Comissão de Direitos Humanos, representando o Cb. BM
Marco  Antônio  Bahia  Silva,  presidente  da  Associação  dos  Praças  Policiais  e
Bombeiros Militares de Minas Gerais; Sarg. PM Alexandre Marcolino Alves; CS CS
PM BM Giovane Gomes  Vieira,  diretor  de  Núcleos;  os  Srs.  Sebastião  Pereira  de
Siqueira,  gerente  regional  de  Saúde  de  Governador  Valadares;  Glêdson  Gultão
Gomes de Araújo, vereador da Câmara Municipal de Governador Valadares, 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
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suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta
das notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença  dos  parlamentares,  dos  convidados  e  do  público  em geral,  convoca  os
membros da comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata
e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de abril de 2013.
Arlen Santiago, presidente “ad hoc” - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir.

ATA DA 16ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS
HUMANOS NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

3/5/2013
Às 16h15min, comparece na Câmara Municipal de Carbonita 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, da-á por aprovada e a subscreve. A presidência informa que a
reunião  se  destina  a  debater  o  direito  à  moradia  e  regularização  fundiária.  A
presidência interrompe os trabalhos ordinários  da reunião para ouvir  a Sra. Maria
Luíza Vaz, vereadora da Câmara Municipal de Carbonita, e os Srs. Marcos Joseraldo
Lemos e Sebastião José Macedo, respectivamente prefeito e vice-prefeito municipal
de Carbonita; José de Jesus Morais, presidente da Câmara Municipal de Carbonita;
Jumar Nunes de Oliveira, Manoel Coelho Primo, Américo Tadeu de Oliveira, Manuel
de Lourdes Souza, Nelson Vieira de Andrade, vereadores da Câmara Municipal de
Carbonita;  Marcelo  Gomes  Dias,  gerente-geral  da  Caixa  Econômica  Federal  em
Itamarandiba; Thiago Antônio Júnior Andrade, assessor jurídico da Câmara Municipal
de Carbonita; 3º-Sgt. PM Cristiano Cândido Silva, comandante do Destacamento da
Polícia Militar de Carbonita; 2º-Ten. PM André Luiz Pinto da Rocha, de Itamarandiba;
Jefferson  Ferreira  Santos,  gerente-geral  do  Banco  do  Brasil  em  Montes  Claros;
Márcio  Freire,  gerente  de  Atendimento  de  Governo  Social  da  Caixa  Econômica
Federal  em Malacacheta;  Luiz  Fernando Alves,  assessor  jurídico  da  Prefeitura  de
Carbonita; Clélio Bitencourt Murta, técnico de Desenvolvimento Agrário do Instituto de
Terras do Estado de Minas Gerais; Waldemar Ferreira França, prefeito municipal de
Couto  de  Magalhães;  Renato  Alves  Santos,  vereador  e  presidente  da  Câmara
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Municipal de Couto de Magalhães; Sebastião Conrado Paulino, Luiz Henrique Santos,
Cássio Alberto de Oliveira, Ademir José Gomes, vereadores da Câmara Municipal de
Couto de Magalhães, que são convidados a tomar assento à mesa. O presidente,
como  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, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de maio de 2013.
Durval Ângelo, presidente.

ATA DA 15ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 3ª
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 24/5/2013

Às  10h15min,  comparecem  no auditório  da  Universidade  do Vale  do  Sapucaí  -
Univás -, no Município de Pouso Alegre, os deputados Dinis Pinheiro, presidente da
Assembleia  Legislativa  de  Minas  Gerais,  e  Carlos  Mosconi,  presidente  desta
comissão. Estão presentes, também, os deputados Dalmo Ribeiro Silva, Leonardo
Moreira e Duarte Bechir. Havendo número regimental, o presidente, deputado Carlos
Mosconi, 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 incentivar a participação
da sociedade na coleta de assinaturas para apresentação à Câmara dos Deputados
de projeto de lei de iniciativa popular que determine a aplicação de 10% da receita
corrente  bruta  da  União  na  saúde  pública.  A Presidência  interrompe os  trabalhos
ordinários da reunião para ouvir as Sras. Marta Garroni Magalhães, representante do
Sr.  Benedito  Costa  Magalhães,  presidente  do  Conselho  Regional  de  Medicina  de
Minas  Gerais;  Rosângela  Maria  Dantas,  prefeita  municipal  de  Inconfidentes  e
presidente  da  Associação dos Municípios  do Médio Sapucaí;  Maria da Conceição
Oliveira Araújo, aluna do 3º período do curso de psicologia da Univás; Tereza Cristina
Leite Navarro Vieira, subsecretária  regional  de Política Urbana de Belo Horizonte;
Maria  Virgília  Pascoal  Rosa,  assessora  da  Presidência  do  BDMG;  Jussara  Vono
Toniolo,  diretora  da  Univás;  e  o  Srs.  Bilac  Pinto,  secretário  de  Estado  de
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Desenvolvimento Regional e Política Urbana, representando o Sr. Antonio Anastasia,
governador do Estado; Gilberto Carvalho Teixeira, superintendente regional de Saúde
de Pouso Alegre, representando o Sr. Antônio Jorge de Souza Marques, secretário de
Estado de Saúde; Renato Tavares da Silva, defensor público e coordenador local da
Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, representando a Sra. Andréa Abritta
Garzon Tonet,  defensora  pública-geral  do  Estado  de Minas  Gerais;  os  Srs.  Elder
Cássio  de  Souza  Oliva,  prefeito  municipal  de  Ipuiuna,  vice-presidente  da  AMM;
Gilberto  Carvalho  Teixeira,  superintendente  regional  de  Saúde  de  Pouso  Alegre;
Sinval Caputo, presidente da Fundação de Ensino do Vale do Sapucaí; Luiz Roberto
Martins  Rocha,  diretor  executivo  da  Fundação  de  Ensino  Superior  do  Vale  do
Sapucaí,  que  são  convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  O  presidente,  deputado
Carlos Mosconi, autor do requerimento que deu origem ao debate, faz uso da palavra
e em seguida  concede a  palavra  ao  deputado Dinis  Pinheiro para  fazer  as  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  dos  parlamentares,  dos  convidados  e  do  público  em geral,  convoca  os
membros da comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata
e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de junho de 2013.
Carlos Mosconi, presidente - Pompílio Canavez.
ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 19/6/2013
Às 9h40min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Carlos Mosconi,

Carlos Pimenta, Arlen Santiago, Doutor Wilson Batista e Pompilio Canavez, membros
da supracitada Comissão. Estão presentes também as deputadas Maria Tereza Lara,
Rosângela Reis e Luzia Ferreira e os deputados Bonifácio Mourão, Adelmo Carneiro
Leão,  Rogério  Correia  e  Neilando  Pimenta.  Havendo  número  regimental,  o
presidente,  deputado  Carlos  Mosconi,  declara  aberta  a  reunião  e,  em  virtude  da
aprovação de requerimento do deputado Carlos Pimenta, dispensa a leitura da ata da
reunião  anterior,  a  qual  é  dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da
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comissão presentes.  A presidência  informa que a reunião  se destina a debater  o
expressivo  aumento  da  incidência  de  dengue  no  Estado,  bem  como as  medidas
necessárias para o enfrentamento da epidemia. A presidência interrompe os trabalhos
ordinários  da  reunião  para  ouvir  as  Sras.  Claudete  Liz  de  Almeida,  conselheira
estadual de Saúde, representando o Sr. Geraldo Heleno Lopes, vice-presidente do
Conselho  Estadual  de  Saúde;  Tania  Maria  Marcial,  coordenadora  do  Centro  de
Informações, Estratégias de Vigilância em Saúde; e os Srs. Antônio Jorge de Souza
Marques, secretário de Estado de Saúde; Rodrigo Fabiano do Carmo Said, consultor
técnico da Secretaria  de Atenção à Saúde,  representando o Sr.  Helvécio Miranda
Magalhães Júnior, secretário de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde; Fabiano
Geraldo Pimenta Júnior,  secretário municipal adjunto de Saúde de Belo Horizonte,
representando o Sr. Marcelo Gouvêa Teixeira, secretário municipal; Renato Barros,
coordenador  do Sind-Saúde-MG, que são convidados a tomar assento à mesa. A
presidência concede a palavra aos deputados Carlos Pimenta, Doutor Wilson Batista,
Arlen Santiago e Adelmo Carneiro Leão, autores 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 dos parlamentares, dos convidados e do
público  em  geral,  convoca  os  membros  da  comissão  para  a  próxima  reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de julho de 2013.
Carlos Mosconi, presidente.

ATA DA 8ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA E DE MEMBROS DAS COMISSÕES

PERMANENTES - § 1º DO ART. 204 DO REGIMENTO INTERNO - NA 4ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 29/10/2014

Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Zé Maia, Jayro
Lessa,  Adalclever  Lopes,  Lafayette  de  Andrada  e  Tiago  Ulisses,  membros  da
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária; os deputados Adalclever Lopes
e Tiago Ulisses, membros da Comissão de Membros das Comissões Permanentes - §
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1º  do  art.  204  do  Regimento  Interno.  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
que estão abertos até o dia 10/11/2014 os prazos para o recebimentos de emendas
aos Projetos de Lei nº 5.496 e 5.497/2014. O presidente acusa o recebimento dos
Projetos de Lei nºs 5.468 e 5.469/2014, em turno único, cuja relatoria avocou para si.
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 5.468 e 5.469/2014, em turno único, deixam
de  ser  apreciados  em  virtude  de  solicitação  de  prazo  regimental  pelo  relator,
deputado  Zé  Maia.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a
presença de todos, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2014.
Zé Maia, presidente - Ulysses Gomes - Sebastião Costa - Antônio Carlos Arantes -

Sargento Rodrigues.
ATA DA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA
17ª LEGISLATURA, EM 5/11/2014

Às 14h15min, comparece na Câmara de Vereadores de Ouro Preto o deputado
Celinho do Sinttrocel. Havendo número regimental, o presidente, deputado Celinho do
Sinttrocel, 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  consequências  para  o  Município  de  Ouro  Preto  e,  em  especial  para  seus
trabalhadores,  das  mudanças  anunciadas  pela  empresa  Novelis.  A  presidência
interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs. Chiquinho de Assis,
vereador de Ouro Preto, representando o Sr. Leonardo Edson Barbosa, presidente da
Câmara  Municipal  de  Ouro  Preto;  Tólio  Edeo  Ribeiro,  coordenador-geral  da
Secretaria de Desenvolvimento da Produção, representando Mauro Borges Lemos,
ministro  do  Desenvolvimento,  Indústria  e  Comércio  Exterior;  Roberto  Wagner
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Carvalho, diretor de Política Sindical do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias
Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de São Julião, Ouro Preto e Mariana;
Geraldo de Araújo Silva, assessor de Formação e Política da Federação Sindical e
Democrática  dos  Trabalhadores  nas  Indústrias  Metalúrgicas  de  Minas  Gerais,  e
Ricardo Carneiro, assessor da diretoria dessa federação, representando o Sr. João
Bosco Costa, gerente-geral da Planta da Novelis do Brasil Ltda. em Ouro Preto, 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. A presidência retoma os
trabalhos  ordinários  da  reunião.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  presidência
agradece a presença de todos, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de dezembro de 2014.
Bosco, presidente - Wander Borges - Celinho do Sinttrocel - Luzia Ferreira.

ATA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 19/11/2014
Às 14h9min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Zé Maia,  João

Vítor  Xavier,  Romel  Anízio  e Ulysses Gomes,  membros da  supracitada comissão.
Está  presente,  também,  o  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva.  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  correspondência  publicada  no  Diário  do
Legislativo nas datas mencionadas entre parênteses: ofícios dos Srs. Alberto Pinto
Coelho,  governador  do  Estado  (2)  (13/11/2014),  e  Carlos  Leonardo  de  Araújo
Delgado, do BNDES (14/11/2014). O presidente comunica também que está aberto,
até o dia 1º/12/2014, o prazo para o recebimento de emendas ao Projeto de Lei nº
5.587/214,  e  que  foram  prorrogados  até  o  dia  4/12/2014  os  prazos  para  o
recebimento de emendas aos Projetos de Lei nºs 5.496 e 5.497/2014. O presidente



1294
____________________________________________________________________________

acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais designou como relatores
os deputados mencionados entre parênteses: Projetos de Lei nºs 3.775/2013 (Jayro
Lessa), 4.961, 5.205 e 5.494/2014 (Zé Maia) e 5.196/2014 (João Vítor Xavier), no 1º
turno; Mensagem nº 715/2014 e Projetos de Resolução nºs 5.598 a 5.603/2014 (Zé
Maia),  em  turno  único.  Passa-se  à  1ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  que
compreende a  discussão e  a  votação de  pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à
apreciação do Plenário. Os Projetos de Lei nºs 4.797/2013 e 5.541/2014 são retirados
da  pauta  por  determinação  do  presidente  da  comissão,  por  não  cumprirem
pressupostos regimentais. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por
sua vez, os seguintes pareceres: pela aprovação, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs
5.494/2014, na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça,
4.961/2014 com a Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, e com as
Emendas  nºs  2  e  3;  5.131/2014,  e  5.205/2014  (relator:  deputado  Zé  Maia);
3.775/2013 com a Emenda nº  1,  da  Comissão de Constituição e Justiça  (relator:
deputado Romel Anízio, em virtude de redistribuição); e 5.196/2014 (relator: deputado
João  Vítor  Xavier).  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 dezembro de 2014.
Zé Maia, presidente - Ulysses Gomes - Sebastião Costa - Antônio Carlos Arantes -

Sargento Rodrigues.
ATA DA 11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO EXTRAORDINÁRIA DAS

ÁGUAS, EM 20/11/2014
Às  14h45min,  comparece  na  Sala  das  Comissões  o  deputado  Almir  Paraca,

membro  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,  considera-a
aprovada e a subscreve. A presidência informa que a reunião se destina a debater
acerca da outorga de recursos hídricos: seus procedimentos, prazos, preferências,
controles, órgãos gestores e do tratamento dispensado aos agricultores familiares,
bem como a discutir e votar proposições da comissão. A presidência interrompe os
trabalhos ordinários  da reunião  para ouvir  a  Sra.  Alice Lorentz de Faria Godinho,
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coordenadora adjunta do Fórum Mineiro de Comitês e presidente do Comitê de Bacia
Hidrográfica dos Afluentes Mineiros do Rio Mucuri,  representando o presidente do
Comitê da Bacia Hidrográfica dos Afluentes Mineiros do Baixo Rio Grande - Uberaba
e coordenador-geral do Fórum Mineiro de Comitês de Bacias; e os Srs. Leonardo
Vieira  de  Faria,  gestor  ambiental  da  Subsecretaria  de  Gestão  e  Regularização
Ambiental  Integrada  da  Semad,  representando  o  secretário  de  Estado  de  Meio
Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável;  Élbert  Figueira  Araújo  Santos,  técnico,
representando o diretor-geral da Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento
de Água e Esgotamento Sanitário  do  Estado de Minas Gerais  -  Arsae-MG; Tales
Heliodoro  Viana,  superintendente  de  Meio  Ambiente  e  Recursos  Naturais,
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; Carlos Alberto Santos Oliveira, assessor de Meio Ambiente,
representando o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de
Minas  Gerais  -  Faemg;  Eduardo  Nascimento,  assessor  de  Meio  Ambiente,
representando  o  presidente  da  Federação  dos  Trabalhadores  na  Agricultura  do
Estado de Minas Gerais - Fetaemg; e Iusifith Chafith Felipe, presidente do Comitê de
Bacia Hidrográfica do Rio Piracicaba, 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 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.  Registra-se  a  presença  do  deputado
Antônio Carlos Arantes. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a
presença  de  todos,  convoca  os  membros  da  comissão  para  a  próxima  reunião
extraordinária,  a  ser  realizada  em  4/12/2014,  às  14h30min,  com  a  finalidade  de
debater  as  condições atuais  de abastecimento público e de segurança hídrica  no
Estado de Minas Gerais, assim como as competências e autonomia das agências de
bacias hidrográficas, suas relações com os gestores dos recursos hídricos e as ações
necessárias para promover o fortalecimento dos Comitês de Bacias Hidrográficas e
discutir e votar proposições da comissão, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
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Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2014.
Almir Paraca, presidente - Pompílio Canavez.

ATA DA 17ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DOS
DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 20/11/2014
Às 19h15min, comparecem na Câmara Municipal de Vespasiano a deputada Liza

Prado, membro da supracitada comissão. Está presente também o deputado Dinis
Pinheiro.  Havendo número regimental,  a  presidente, deputada Liza Prado, declara
aberta a reunião e, nos termos do art. 120, inciso III, do Regimento Interno, dispensa
a  leitura  da  ata  da  reunião  anterior,  considera-a  aprovada  e  a  subscreve.  A
presidência informa que a reunião se destina a debater o Estatuto da Pessoa com
Deficiência no âmbito do Estado de Minas Gerais e outros temas relativos à garantia
dos direitos da pessoa com deficiência e 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  das Sras.  Ana Lúcia
Almeida  Gazzola,  secretária  de  Estado  de  Educação  (14/8/2014);  Macaé  Maria
Evaristo dos Santos, secretária de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade
e Inclusão do Ministério da Educação (14/8/2014); e dos Srs. Harison Felipe Nassar,
presidente do Conselho Municipal de Direitos da Pessoa com Deficiência de Juiz de
Fora (18/10/2014); Alex Sandro Gonçalves Pereira, coordenador-geral do gabinete do
ministro  do  Trabalho  e  Emprego  (24/10/2014);  Josué  Costa  Valadão,  secretário
municipal  de  Governo  de  Belo  Horizonte  (1º/11/2014).  O  presidente  acusa  o
recebimento  das  seguintes  proposições,  das  quais  designou  como  relatores  a
deputado e o deputado mencionados entre parênteses: Projeto de Lei nº 5.096/2014,
em  turno  único  (Liza  Prado);  5.223/2014,  em  turno  único  (Cássio  Soares);  e
5.422/2014 em 1º turno (Liza Prado). A presidência interrompe os trabalhos ordinários
da reunião para ouvir as Sras. Elizabete Conceição Viana, secretária municipal de
Educação de Vespasiano;  Patrícia  Nunes de Gusmão,  coordenadora do  curso  de
direito  da  Faculdade  da  Saúde  e  Ecologia  Humana  -  Faseh  -  de  Vespasiano;
Gleiciane Santana Euflosino, deficiente visual residente em Vespasiano; Margarete
Gelmini Machado, chefe de gabinete do deputado Dinis Pinheiro; Adriana Alves Lara,
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vereadora do Município de Vespasiano; Rita de Cássia Gonçalves Pereira, chefe de
divisão e secretária executiva dos conselhos relacionados à secretaria, representando
a Sra. Marta de Lourdes Mansur Pimentel, secretária municipal de Desenvolvimento
Social; Ilce Alves Rocha Perdigão, educadora; Gláucia Brandão, secretária municipal
de Políticas Sociais de Belo Horizonte; Kátia Ferraz Ferreira, presidente do Conselho
Estadual  de  Defesa  dos  Direitos  da  Pessoa  com  Deficiência  de  Minas  Gerais  -
Conped; e os Srs. Dorivaldo Oliveira Teixeira, presidente da Câmara Municipal  de
Vespasiano;  André  Chio  Máximo,  coordenador  das  Promotorias  de  Justiça  da
Comarca  de  Vespasiano;  Renato  Antonio  Moreira,  deficiente  físico  residente  em
Vespasiano; Erick Bernardo Baeta Pinheiro, Ozéas Ferreira da Cruz, Júlio Antônio
Filho  e  Geraldo  Magela  Chaves,  vereadores  do  Município  de  Vespasiano;  Pastor
Wellington Antônio Vieira, presidente da Federação das Comunidades Terapêuticas
Evangélicas  do  Brasil  -  Feteb;  e  Clóvis  Benevides,  subsecretário  de  Estado  de
Políticas  sobre  Drogas  da  Secretaria  de  Estado  de  Defesa  Social,  que  são
convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  A  presidente,  na  condição  de  autora  do
requerimento,  tece  suas  considerações  iniciais.  Logo  após,  passa  a  palavra  aos
convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla
discussão,  conforme  consta  das  notas  taquigráficas.  Cumprida  a  finalidade  da
reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,  convoca  os  membros  da
comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2014.
Liza Prado, presidente - Luzia Ferreira - Luiz Henrique.

ATA DA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 4ª
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 21/11/2014

Às  10h15min,  comparecem  na Sala  das  Comissões  a  deputada  Luzia  Ferreira,
membro  da  supracitada  comissão.  Havendo  número  regimental,  a  presidente,
deputada  Luzia  Ferreira,  declara  aberta  a  reunião,  dispensa  a  leitura  da  ata  da
reunião anterior, considera-a aprovada e a subscreve. A presidência informa que a
reunião  se  destina  a  debater  a  reconstrução da  igreja  de  Morro  do  Santana  em
Mariana. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as
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Sras. Isabel Nicolielo, chefe do Escritório Técnico do Instituto do Patrimônio Histórico
e Artístico Nacional - Iphan - em Mariana, representando a superintendente regional
do  órgão;  e Ana Clara  Gomes Lima Pinto,  assessora  jurídica  da  Arquidiocese de
Mariana;  e  os  Srs.  Juliano  Vasconcelos  Gonçalves,  vice-presidente  da  Câmara
Municipal  de  Mariana;  Aluísio  Rassilan  Braga,  analista  de  Gestão,  Proteção  e
Restauro do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais -
Iepha -,  representando o presidente  da instituição;  Luiz Cláudio  Vieira,  pároco da
Igreja Sagrado Coração de Jesus; Leandro Henrique dos Santos, diretor do jornal O
Espeto;  Reginaldo  de  Souza  Ferreira,  presidente  da  Associação  Comunitária  do
Bairro Morro Santana e Canela;  Edney do Carmo Silva, presidente da Associação
Marianense  dos  Artistas  Plásticos  de  Mariana  -  Amap  -;  Benedito  Alves  Ferreira,
presidente  da  Federação  das  Associações  de  Moradores  de  Mariana;  e  André
Henrique Macieira de Souza, arquiteto do Iphan em Mariana, que são convidados a
tomar assento à mesa. A presidência, na qualidade de autora do requerimento que
deu origem ao debate, tece suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra
aos  convidados,  para  que façam suas exposições.  Abertos  os  debates,  segue-se
ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da
reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,  convoca  os  membros  da
comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2014.
Luzia Ferreira, presidente - Liza Prado - Luiz Henrique.

ATA DA 33ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA
4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 25/11/2014

Às  9h9min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  João  Leite,
Sargento Rodrigues, Cabo Júlio e Rômulo Viegas (substituindo o deputado Lafayette
de Andrada, 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
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reunião  se  destina  a  apreciar  a  matéria  constante  na  pauta  e  a  discutir  e  votar
proposições  da  comissão.  A  seguir,  comunica  o  recebimento  da  seguinte

correspondência:  ofícios  da  Sra.  Sandra  Aparecida  de  Carvalho  Nascimento,
presidente  da  Câmara  Municipal  de  Alpinópolis,  convidando  a  comissão  para
participar de audiência pública com a finalidade de debater a segurança pública no

município; e do Sr. Leonardo Sette Vieira, vereador da Câmara Municipal de Juatuba,
solicitando a realização de audiência pública desta comissão no município, devido ao
aumento do índice de criminalidade e a carência de segurança, de policiamento e de

viaturas; e e-mails enviados por meio do Fale com a Assembleia dos Srs. Rondinelli
Marcos Justino  encaminhando manifestação sobre  a realização de concurso  para
modelos  em  presídios  femininos;  Robson  Campos  solicitando  a  convocação  dos

agentes penitenciários aprovados no concurso público de 2012; Albert solicitando o
aumento  do  policiamento  no  Bairro  Santo  Agostinho,  devido  ao  crescimento  do
número de assaltos, furtos e roubos; Marcos Cicarini Hott encaminhando reclamação

e pedido de providências com relação à falta de efetivo, viaturas e recursos para a
Polícia Militar de Manhuaçu; Josué Campos de Barros solicitando ajuda para que seja
resolvido o problema da segurança pública no Distrito de Perpétuo Socorro, em Belo

Oriente,  onde  são  crescentes  os  roubos,  os  assaltos  e  a  explosão  de  caixas
eletrônicos;  e  Denis  solicitando  a  convocação  de  novos  peritos  criminais  para  a
Polícia Civil, em razão da defasagem do efetivo. Comunica também o recebimento de

correspondência  publicada  no  Diário  do  Legislativo nas  datas  mencionadas  entre
parênteses: ofícios do Sr. Rogério de Melo Franco Assis Araújo, delegado-geral de
Polícia  Civil;  do  Cel.  BM  Ivan  Gamaliel  Pinto,  comandante-geral  do  Corpo  de

Bombeiros Militar de Minas Gerais e do Cel. PM Marco Antônio Badaró Bianchini,
chefe da Assessoria Institucional da PMMG (13/11/2014); da Sra. Maria Coeli Simões
Pires, secretária de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais (3) e do Sr.

Josué  Costa  Valadão,  secretário  municipal  de  Governo  de  Belo  Horizonte
(14/11/2014);  e  do  Sr.  Fernando  Durán  Poch,  delegado  de  Polícia  Federal
(20/11/2014). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a

discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após
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discussão e votação nominal, é aprovado, em turno único, por unanimidade, o Projeto
de Lei nº 5.395/2014 (relator: deputado Sargento Rodrigues), que recebeu parecer

por sua aprovação. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os
Requerimentos  nºs  8.928,  8.933,  8.934,  8.966,  8.986  a  9.001,  9.004,  9.006  e
9.007/2014. 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  10.888/2014,  do  deputado  João  Leite,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria de Estado de Defesa Social pedido de providências para a readmissão do
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, em 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  10.889/2014,  do  deputado  João  Leite,  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, que descreve a prática, em tese, de atos
de abuso de autoridade por policiais militares em Jequitibá, em 26/10/2014;

nº 10.890/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja realizada

reunião desta comissão para debater, em audiência pública, os acontecimentos na
região do entorno do Estádio Governador Magalhães Pinto;

nº  10.891/2014,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja

encaminhado à TV Assembleia pedido de providências para a cobertura fotográfica e
de mídia na região do entorno do Estádio Governador Magalhães Pinto - Mineirão -,
no dia 26/11/2014, oportunidade em que ocorrerá partida de futebol entre o Clube

Atlético Mineiro e o Cruzeiro Esporte Clube;
nº  10.892/2014,  do  deputado  Celinho  do  Sinttrocel,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Estado de Defesa Social pedido de providências para a

implementação do programa Fica Vivo em Belo Oriente e região;
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nº 10.893/2014, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja realizada reunião

desta comissão para ouvir a secretária de Estado de Planejamento e Gestão, Renata

Vilhena,  sobre  as  razões  da  demora  das  nomeações  dos  agentes  de  segurança

prisional aprovados em concurso público e do descumprimento dos cronogramas de

nomeação definidos pelo governo do Estado;

nº 10.894/2014, da deputada Luzia Ferreira, em que solicita seja encaminhado ao

Comando-Geral da Polícia Militar pedido de providências para o aumento do efetivo

policial em Brumadinho;

nº 10.895/2014, da deputada Luzia Ferreira, em que solicita seja encaminhado à

Prefeitura Municipal de Brumadinho pedido de providências para que dê celeridade

ao processo de instalação das câmaras de videomonitoramento e de contratação de

servidores concursados para a função de guarda municipal;

nº 10.896/2014, da deputada Luzia Ferreira, 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;

nº 10.897/2014, da deputada Luzia Ferreira, em que solicita seja encaminhado ao

Comando-Geral  da  Polícia  Militar  pedido  de  providências  para  que  seja  alocada

viatura  com xadrez para  atender  à  Companhia  da  Polícia  Militar  de  Brumadinho,

destinada à condução de infratores;

nº 10.898/2014, da deputada Luzia Ferreira, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria  de  Estado  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;

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, 3 de dezembro de 2014.

Sargento Rodrigues, presidente.
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ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,
COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 25/11/2014
Às 11h7min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Adalclever Lopes,

Celinho do Sinttrocel e Anselmo José Domingos, membros da supracitada comissão.

Havendo número regimental, o presidente, deputado Adalclever Lopes, declara aberta
a  reunião  e,  em  virtude  da  aprovação  de  requerimento  do  deputado  Celinho  do
Sinttrocel, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e

é  subscrita  pelos  membros  da  comissão  presentes.  A presidência  informa  que  a
reunião  se  destina  a  apreciar  matéria  constante  na  pauta  e  a  discutir  e  votar
proposições  da  comissão.  Passa-se  à  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, na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, em

turno único, do Projeto de Lei nº 5.320/2014 (relator: deputado Celinho do Sinttrocel,
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.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  os
Requerimentos nºs 9.021, 9.025, 9.027 e 9.029/2014. 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  10.899/2014,  do  deputado  Celinho  do  Sinttrocel,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao DER-MG pedido de providências para que promova a isenção de
taxas no uso de banheiros públicos para pessoas com necessidades especiais nos
terminais rodoviários sob responsabilidade da instituição;

nº  10.900/2014,  do  deputado  Celinho  do  Sinttrocel,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao Consórcio Isolux-Corsan-Engevix, responsável pela duplicação da
BR-381  nos  lotes  1  e  2,  pedido  de  providências  para  a  implantação  de  uma

sinalização adequada nas obras que estão sendo realizadas entre Ipatinga, Coronel
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Fabriciano e Timóteo;
nº 10.901/2014, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja realizada

visita  às  obras  da  BR-381,  nos  lotes  1  e  2,  trecho compreendido  entre  Ipatinga,
Coronel  Fabriciano  e  Timóteo,  para  que  sejam  averiguadas  as  condições  de
segurança de tráfego do local;

nº  10.902/2014,  do  deputado  Celinho  do  Sinttrocel,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao diretor executivo de Projetos de Capital da Sociedade Anônima Vale
do Rio Doce pedido de providências para melhorias de acessibilidade e locomoção na

Estação Ferroviária Mário Carvalho, em Timóteo;
nº  10.903/2014,  do  deputado  Celinho  do  Sinttrocel,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  empresa  Univale  Transporte  pedido  de  providências  para  que

estenda até a entrada da Estação Ferroviária de Timóteo a linha de ônibus que a
atende;

nº 10.904/2014, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja realizada

visita  técnica  à  Estação  Ferroviária  de  Timóteo  para  verificar  as  condições  de
acessibilidade do local; e

nº 10.905/2014, da deputada Rosângela Reis, em que solicita seja realizada visita à

Superintendência  Regional  do  Dnit  para  verificar  a  situação  atual  das  obras  de
duplicação da BR-381, especialmente o processo de reassentamento das famílias
que residem ao longo da rodovia e a notícia de auditoria realizada pelo Tribunal de

Contas da União que identificou a possível alteração em seu traçado pela empreiteira
responsável pela obra.

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, 9 de dezembro de 2014.

Celinho do Sinttrocel, presidente.
ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 25/11/2014

Às 14h35min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Gustavo Corrêa,
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Leonardo Moreira, Gil Pereira (substituindo o deputado Inácio Franco, por indicação
da  liderança  do  BAM)  e  Sebastião  Costa  (substituindo  o  deputado  Sargento

Rodrigues, por indicação da liderança do BTR), membros da supracitada comissão.
Havendo número regimental, o presidente, deputado Gustavo Corrêa, declara aberta
a  reunião  e,  em  virtude  da  aprovação  de  requerimento  do  deputado  Leonardo

Moreira, 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

encaminhados por meio do Fale com a Assembleia das Sras. Waléria Zago, servidora
pública da 1ª instância do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, solicitando apoio aos

servidores  e  a  realização de audiência  pública  para  debater  o  Projeto  de  Lei  nº
4.797/2013,  que altera o art.  9º  da  Lei  nº  16.645/2007;  Elizabeth Cezar  Menezes
solicitando apoio para a aprovação do Projeto de Lei nº 5.592/2014, que dispõe sobre

a implementação da política  remuneratória  referente  ao  ano de 2014;  e  dos Srs.
Robson Campos solicitando a convocação dos agentes penitenciários aprovados no
concurso público de 2012; Warllen Pimentel de Faria Pantuzzo denunciando a falta de

isonomia na comercialização de placas de carro pelos fabricantes; e Denis solicitando
a nomeação de peritos criminais excedentes do concurso da Polícia Civil de Minas
Gerais. 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  4.797/2013  na  forma  do

Substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça (relator: deputado Gustavo
Corrêa), e 5.591/2014 na forma do Substitutivo nº 1 apresentado (relator: deputado
Antônio  Carlos  Arantes).  Na  fase  de  discussão  do  parecer  do  Projeto  de  Lei  nº

5.592/2014, em 1º turno (relator: deputado Gustavo Corrêa), é apresentada Proposta
de Emenda nº 1, de autoria do deputado Lafayette de Andrada. Após discussão e
votação,  é  aprovado,  no  1º  turno,  o  parecer  pela  aprovação  do  referido  projeto.

Submetida a votação, é rejeitada a Proposta de Emenda nº 1 ao Projeto de Lei nº
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5.592/2014.  O Projeto de Lei  nº  5.611/2014,  no  1º  turno,  é retirado de pauta por
determinação do presidente por não cumprir pressupostos regimentais. Passa-se à 2ª

Fase da 2ª  Parte  (Ordem do Dia),  que compreende a discussão e  a votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada
um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 8.927 e 9.002/2014. 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
10.571/2014, do deputado Duarte Bechir, em que solicita seja realizada reunião para

debater, em audiência pública, as reivindicações dos servidores do Instituto Brasileiro
de  Geografia  e  Estatística  -  IBGE  -,  que  se  encontram  com  suas  atividades
paralisadas há mais de quarenta dias e sem atendimento pelo governo federal em

suas postulações.
São  recebidos  pela  presidência,  para  posterior  apreciação,  os  seguintes

requerimentos:

nº  10.906/2014,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao Comitê de Negociações Sindicais pedido de informações sobre as
medidas adotadas ou em análise acerca da concessão da revisão geral anual dos

vencimentos dos servidores do Instituto de Previdência dos Servidores Militares do
Estado de Minas Gerais, após as deliberações ocorridas em outubro de 2014;

nº 10.907/2014, do deputado João Vítor Xavier, em que solicita seja encaminhado à

secretária  de  Estado  de  Educação  pedido  de  informações  acerca  do  trabalho
exercido  pelos  professores  de  apoio  à  distância  aos  alunos  da  rede estadual  de
ensino;

nº 10.908/2014, do deputado João Vítor Xavier, em que solicita seja encaminhado à
secretária de Estado de Planejamento e Gestão pedido de informações acerca da
existência de estudo ou projeto relacionado à implantação de teletrabalho no âmbito

da administração pública estadual;
nº 10.909/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja realizada

reunião para debater, em audiência pública, a carência de profissionais credenciados

ao sistema de saúde da Polícia Militar  de Minas Gerais,  do Corpo de Bombeiros
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Militar de Minas Gerais e do Instituto de Previdência dos Servidores Militares, entre
outros aspectos.

A presidência  deixa  de  apreciar  o  Requerimento  nº  10.885/2014,  do  deputado
Rogério  Correia,  nos  termos  do  art.  180,  IV  do  Regimento  Interno,  haja  vista  a
aprovação do Projeto de Lei nº 5.591/2014 nesta 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, 10 de dezembro de 2014.
Gustavo  Corrêa,  presidente  -  Duilio  de  Castro  -  Sargento  Rodrigues  -  Rômulo

Viegas.

ATA DA 27ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA 4ª
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 26/11/2014

Às 9h15min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Durval Ângelo,

Duarte Bechir  e Sargento Rodrigues, membros da supracitada comissão. Havendo
número regimental, o presidente, deputado Durval Ângelo, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento do deputado Duarte Bechir,  dispensa a

leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da comissão presentes. A presidência informa que a reunião se destina a
debater os possíveis atos de abuso de autoridade, excesso de poder e grave violação

de  direitos  humanos  praticados  pelo  Maj.  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  de  seu filho Kilmer  Albino  Souza Honório.  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  de  Relações  Institucionais  (14/11/2014);  da  Sra.  Katia

Fagundes,  oficiala  do  Ministério  Público;  dos  Srs.  Marcello  Guilherme  Abi-Saber,
secretário de Assuntos Institucionais de Belo Horizonte; Gilberto José Rezende dos
Santos, chefe de gabinete da Secretaria de Saúde; Fernando Veloso, chefe da Polícia

Civil  do  Estado  do  Rio  de  Janeiro;  Aluisio  Ladeira  Azanha,  diretor  de  Proteção
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Territorial da Funai; Aldimar Dimas Rodrigues, superintendente regional da Codevasf;
Jeferson Botelho Pereira, superintendente de Investigações e Polícia Judiciária da

Polícia Civil; Richardson Xavier Brant, diretor do foro da Comarca de Montes Claros
(20/11/2014). O presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei nº 5.492/2014, em
turno único, do qual designou como relator o deputado Rogério Correia. A presidência

interrompe  os  trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  a  Sra.  Gracielle  Lopes
Pereira de Souza, mãe de Kilmer Albino Souza Honório e esposa de Kilmer Magno
Honório; e o 3º Sgt. PM Marco Antônio Bahia Silva, presidente da Associação dos

Praças Policiais e Bombeiros Militares de Minas Gerais;  o Ten. PM Kilmer Magno
Honório, da 4ª Cia. PM Independente de Frutal; o Ten.-Cel. PM José Roberto Pereira,
representando o Cel. PM Renato Batista Carvalhais, corregedor da Polícia Militar; o

Ten.-Cel.  PM Ailton  Cirilo  da  Silva,  vice-presidente  da  Associação dos Oficiais  da
Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais; e os Srs. Marcelo Luis de
Oliveira, 1º-secretário da Câmara Municipal de Frutal; e Neivaldo de Paula Camargos,

vereador do Município de Frutal,  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  das  notas  taquigráficas.  A
presidência  retoma os trabalhos ordinários  da  reunião.  Passa-se à 3ª  Fase da 2ª

Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de proposições da
comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os seguintes
requerimentos:

nº 10.911/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja encaminhado à
Secretaria  de  Educação  pedido  de  providências  para  averiguar  as  denúncias
registradas no trecho das notas taquigráficas da 46ª Reunião Extraordinária desta

comissão, que contém a fala da Sra. Charlene Cristiane Egídio e as denúncias que
ela  apresenta  sobre  irregularidades  e  procedimentos  preconceituosos  na  Escola
Estadual Francisco Tibúrcio de Oliveira, em Santa Luzia;

nº 10.912/2014, do deputado Rogério Correia, em que solicita seja encaminhado ao
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Cel. PM Roberto Lemos, da 14ª Região da Polícia Militar, e ao Cel. PM Elias Perpétuo
Saraiva, da 10ª Região da Polícia Militar, pedido de providências, acompanhado das

notas  taquigráficas  da  46ª  Reunião  Extraordinária  desta  comissão,  para  que
comuniquem previamente a esta comissão toda ação da PMMG relativa a despejos e
reintegrações de posse iminentes no Acampamento Novo Paraíso, em Jequitaí, e no

Acampamento Cristo Rei, em Patrocínio, conforme prevê o item 7.2.6 da Diretriz para
a Produção de Serviços de Segurança Pública nº 3.01.02/2011 CG, que regula o
emprego da Polícia Militar nas ocupações de imóveis urbanos e rurais;

nº 10.913/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja encaminhado ao
Comando-Geral da Polícia Militar pedido de providências, acompanhado das notas
taquigráficas da  46ª  Reunião  Extraordinária  desta  comissão,  para que comunique

previamente  a  esta  comissão  toda  ação  da  Polícia  Militar  relativa  a  despejos  e
reintegrações  de  posse  nas  ocupações  no  Estado,  tanto  urbanas  quanto  rurais,
conforme inclusive prevê o item 7.2.6 da Diretriz para a Produção de Serviços de

Segurança Pública nº 3.01.02/2011 CG, a qual regula o emprego da Polícia Militar
nas ocupações de imóveis urbanos e rurais;

nº 10.914/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja encaminhado à

Defensoria Pública-Geral do Estado e, no âmbito do Ministério Público, ao Centro de
Apoio Operacional especializado na área de conflitos agrários, à Coordenadoria de
Inclusão e Mobilização Sociais e ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias de

Justiça de Defesa dos Direitos Humanos e Apoio Comunitário pedido de providências,
acompanhado das notas taquigráficas da 46ª Reunião Extraordinária desta comissão,
para que sejam suspensas todas as ações relativas a despejos e as reintegrações de

posse  nas  ocupações  no  Estado,  tanto  urbanas  quanto  rurais,  até  a  posse  do
governador eleito, Fernando Pimentel;

nº 10.915/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja encaminhado ao

governador do Estado pedido de providências, acompanhado das notas taquigráficas
da 46ª Reunião Extraordinária desta comissão, para que, em face das discussões ali
anotadas, sejam suspensas todas as ações do Poder Executivo Mineiro relativas a

despejos e reintegrações de posse nas ocupações no Estado, tanto urbanas quanto
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rurais, até a posse do governador eleito, Fernando Pimentel;
nº 10.916/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja encaminhado ao

Centro de Apoio Operacional especializado na área de conflitos agrários e ao Centro
de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa dos Direitos Humanos e
Apoio Comunitário pedido de providências, acompanhado das notas taquigráficas da

46ª Reunião Extraordinária desta comissão, para envidarem esforços no sentido de
que o Ministério Público esteja presente nas negociações e mediações de conflitos
nas comunidades em relação às ações de despejos e reintegrações de posse nas

ocupações no Estado, tanto urbanas quanto rurais;
nº  10.917/2014,  do  deputado  Durval  Ângelo,  em  que  solicita  seja  realizada

audiência pública para debater denúncias que enolvem o Hospital Unimed;

nº 10.918/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja encaminhado à
Secretaria  de  Defesa  Social  pedido  de  providências  para  a  reforma  da  unidade
prisional do Município de Bom Despacho;

nº 10.919/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja encaminhado ao
secretário de Defesa Social pedido de informações sobre as razões da transferência
de presos provisórios e com condenação definitiva das Comarcas de Itaúna, Pitangui,

Santo Antônio do Monte e Formiga para a unidade prisional de Pará de Minas;
nº 10.920/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja encaminhado ao

Tribunal de Justiça do Estado pedido de providências para a nomeação de um juiz

para a Vara de Execuções Criminais da Comarca de Pará de Minas;
nº 10.921/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja encaminhado à

Defensoria  Pública  do  Estado  pedido  de  providências  para  a  realização  de  um

mutirão  carcerário  para  avaliar  os  processos  dos  presos  provisórios  e  com
condenação definitiva recolhidos no complexo penitenciário de Pará de Minas.

Logo  após,  são aprovados os  relatórios  de  visitas  à  Associação de  Proteção  e

Assistência aos Condenados do Município de Alfenas e ao Complexo Penitenciário
Dr. Pio Canedo, em Pará de Minas. 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, 2 de dezembro de 2014.
Durval Ângelo, presidente - Rogério Correia - Carlos Mosconi.

RELATÓRIO DE VISITA
Comissão de Direitos Humanos

Local visitado:

Centro de Reintegração Social - Apac - de Alfenas
Apresentação

A requerimento do deputado Durval Ângelo, a Comissão de Direitos Humanos foi a

Alfenas em 13/8/2014, com a finalidade de realizar audiência pública e visita técnica
visando conhecer os trabalhos de ressocialização dos recuperandos no Centro de
Reintegração  Social  constituído  pela  Associação  de  Proteção  e  Assistência  aos

Condenados - Apac - do município. Além do deputado Durval Ângelo, presidente da
comissão, participaram da visita a Sra. Ana Luisa Pereira Wagner, presidente da Apac
em  Alfenas;  e  os  Srs.  Valdeci  Antônio  Ferreira,  diretor  executivo  da  Fraternidade

Brasileira  de  Assistência  aos  Condenados  -  FBAC;  Eduardo  Padilha,  gerente
administrativo da Apac em Alfenas; voluntários da Apac e alguns representantes da
comunidade local.

Relato
A iniciativa faz parte de uma série de audiências  e visitas que a comissão tem

promovido em diversos municípios do Estado para conhecer a realidade dos Centros

de Reintegração Social e difundir o método Apac.
A Apac  é  uma entidade  civil  de  direito  privado  sem  fins  lucrativos,  dedicada  à

recuperação e 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 no 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



1311
____________________________________________________________________________

oferecer atividades para o condenado se recuperar.
De acordo com o Sr. Eduardo Padilha, gerente administrativo da Apac, o Centro de

Reintegração Social, unidade masculina, abriga atualmente 46 recuperandos, sendo
que a média de ocupação na unidade é de 50 internos. Já a Sra. Ana Luisa Wagner,
presidente  da  Apac,  lembrou  que  o  Centro  de  Reintegração  funciona  em  prédio

alugado, esclarecendo que a nova sede teve sua construção iniciada na comunidade
rural de São Judas Tadeu. Segundo ela, o novo prédio terá capacidade para receber
cerca de 120 recuperandos, e a previsão de término da obra é de dois anos.

Durante a visita, que se deu logo após audiência pública realizada com a presença
dos  recuperandos,  no  próprio  Centro  de  Recuperação,  a  comissão  conheceu  os
espaços  onde  são  desenvolvidas  atividades  de  laborterapia  na  unidade.  São

mantidas oficinas de artesanato, pintura em tela, confecção de cigarros de palha e de
ladrilhos e blocos, bem como efetuados os trabalhos de limpeza de cabeças de alho e
de  criação  de  animais,  como  porcos  e  galinhas.  Ainda  foram  apresentados  à

comissão o refeitório, a sala de aula, a cantina, bem como as celas dos recuperandos
do regime fechado - cada uma delas comporta 8 recuperandos - e os alojamentos dos
recuperandos do regime semiaberto - que funcionam como um espaço de habitação

coletiva, inclusive com a divisão das tarefas cotidianas. Todos os internos trabalham,
desse modo, nas tarefas de manutenção da unidade. Foi possível verificar durante a
visita  que  as  dependências  do  Centro  de  Recuperação,  inclusive  os  dormitórios,

encontravam-se limpas, ventiladas e, de modo geral, em boas condições.
Foi também informado à comissão que todos os recuperandos frequentam as aulas

do ensino fundamental na própria unidade, sendo que dois deles cursam o ensino

superior à distância, nas áreas de administração e turismo.
Uma das questões apresentadas pela diretoria da Apac à Comissão de Direitos

Humanos  foi  a  necessidade  de  complementarem-se  os  recursos  destinados  à
construção da nova sede do Centro de Recuperação. De acordo com a presidente da
Apac, os recursos já liberados para a obra não serão suficientes, esclarecendo que
faltará verba para o telhado e o piso, por exemplo. Outra reivindicação da entidade foi
a equiparação salarial  dos funcionários  das Apacs com os agentes de segurança
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penitenciários, já que os primeiros ainda possuem remuneração bastante inferior em
relação a esses servidores. Ainda foi ressaltada a situação de insuficiência do número
de servidores nas varas de execução penal no Estado e, de maneira especial,  no
Município  de  Alfenas,  situação  que  vem  dificultando  sobremaneira  o  devido
andamento dos processos e, em consequência, o justo cumprimento das penas.

Em sua manifestação final, o deputado Durval Ângelo ressaltou a importância do
processo de humanização do cumprimento das penas, lembrando ainda que, apesar
da eficiência do método, o custo de um recuperando da Apac é quatro vezes inferior
que o valor dispensado ao preso no chamado sistema prisional tradicional. Também
salientou a necessidade de ampliar o método Apac em todo o Estado, inclusive com a
valorização dos profissionais, o apoio à criação de novas unidades e a ampliação dos
recursos públicos a serem destinados a esses projetos.

Conclusão
Ao final da visita, foram colhidas várias sugestões a fim de embasar os debates

acerca  da  ampliação  e  consolidação  do  método  Apac  no  Estado,  a  exemplo  de
propostas como o aumento do valor  per capita do recuperando, buscando-se maior
proximidade com o valor disponibilizado por preso do sistema prisional tradicional;
bem  como a  equipação  salarial  dos  funcionários  das  Apacs  com  os  agentes  de
segurança  penitenciários.  Foi  também  encaminhado  pedido  de  providências  ao
Tribunal de Justiça do Estado solicitando a ampliação do número de servidores da
Vara de Execuções Criminais da Comarca de Alfenas.

Sala das Comissões, 26 de novembro de 2014.
Durval Ângelo, presidente - Duarte Bechir - Sargento Rodrigues.

RELATÓRIO DE VISITA
Comissão de Direitos Humanos

Local visitado: Complexo Penitenciário Dr. Pio Canedo, em Pará de Minas
Apresentação

A requerimento  do  deputado  Durval  Ângelo,  a  Comissão  de  Direitos  Humanos
visitou, em 19/11/2014, o Complexo Penitenciário Dr. Pio Canedo, em Pará de Minas,
com a finalidade de verificar as condições do estabelecimento e possíveis violações
de direitos humanos dos presos.
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Participaram da visita o deputado Durval Ângelo, presidente da comissão, a Sra.
Sara Simões Pires, diretora-geral da referida unidade prisional, e os Srs. Giovane de

Faria Gonçalves, diretor de segurança do complexo penitenciário, Geraldo Magela de
Almeida, vice-prefeito de Pará de Minas, Marcos Vinícius Rios Farias, vereador de
Pará  de  Minas,  Geraldo  Mangela  Ribeiro,  coordenador  da  Pastoral  Carcerária da

Diocese  de  Divinópolis,  e  Heleno  Gomes  de  Oliveira,  coordenador  da  Pastoral
Carcerária da Forania Nossa Senhora da Piedade, em Pará de Minas.

Relato

A comissão foi recebida pela diretora-geral da penitenciária, que asseverou que a
capacidade da unidade prisional é de 396 detentos, sendo 34 vagas para mulheres.
Entretanto,  atualmente  a  unidade  tem  851  presos,  entre  provisórios  e  com

condenação definitiva, dos quais 72 são mulheres. Ela destacou que a penitenciária
recebe presos de Itaúna, Pitangui, Santo Antônio do Monte e Formiga e informou que
atualmente  280 presos  trabalham,  dos  quais  37  têm autorização  para  exercerem

trabalho externo. Além disso, atualmente duzentos e sessenta presos estudam nessa
unidade prisional.

A comissão iniciou a visita pelo Pavilhão 2, que custodia presos que cumprem pena

em regime fechado e  presos provisórios,  totalizando 224 detentos,  a despeito  de
comportar,  no  máximo,  112  detentos.  O  prédio  tem  dois  andares,  denominados
galerias. O primeiro andar abriga celas para presos com sentença condenatória já

transitada em julgado (os  presos com condenação definitiva)  e celas  para presos
provisórios (que ainda respondem a processos criminais, sem sentença condenatória
transitada em julgado), além do pátio para banho de sol. No segundo andar, existem

celas e uma oficina de separação artesanal de palha para produção de cigarros. Ali
localiza-se a Sala 3, onde são recolhidos os devedores de pensão alimentícia e os
presos condenados por crimes de trânsito. Para recebê-los, houve a necessidade de

se desativar uma sala de aula. A Sala 4 abriga uma oficina de pipas, e a Sala 5 está
ocupada  por  várias  máquinas  de  costura,  atualmente  sem  uso  por  falta  de
manutenção.

Em seguida, a comissão seguiu para o Pavilhão 1, cuja lotação máxima é de 112
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detentos. Atualmente, ali estão recolhidos 222 presos cumprindo pena privativa de
liberdade em regime fechado. O prédio é construído nos mesmos moldes do Pavilhão

2, com o primeiro andar composto de celas, uma sala onde são oferecidas aulas de
alfabetização e de ensino médio, e por um pátio para banho de sol.

Posteriormente, a comissão visitou o Pavilhão 3, que, apesar de ser projetado para

receber 138 detentos, abriga atualmente 329 presos que cumprem pena privativa de
liberdade  em  regime  semiaberto.  Nesse  pavilhão  vários  presos  denunciaram  a
superlotação da unidade; excesso no cumprimento de penas privativas de liberdade;

falta  de  fiscalização  no  cumprimento  das  penas  privativas  de  liberdade  e  da
concessão de benefícios a que eles têm direito; maus-tratos por parte de agentes do
Grupo  de  Intervenções  Táticas  -  GIT  -  da  Secretaria  de  Defesa  Social;  falta  de

infraestrutura  para  atendimento  aos  presos,  em  especial  a  necessidade  de
substituição de colchões e de reforma nos tetos das celas; e falta de pagamento aos
presos pelos serviços externos prestados.  Além disso, a comissão recebeu vários

pedidos dos detentos, destacando-se os pedidos de revisão de execução de penas e
pedidos de transferência para outras unidades prisionais.

Conclusão

A Comissão  de  Direitos  Humanos  constatou  as  más  condições  em  que  estão
recolhidos os presos da penitenciária de Pará de Minas, decorrentes especialmente
do mau estado de conservação do imóvel e da superlotação nessa carceragem. Em

razão disso, o deputado Durval Ângelo formulou requerimentos a esta comissão para
que sejam enviados à Defensoria Pública do Estado, pedido de providências para a
realização de mutirão carcerário para avaliar os processos dos presos provisórios e

com condenação definitiva recolhidos no complexo penitenciário de Pará de Minas;
ao Tribunal de Justiça do Estado, pedido de providências para a nomeação de um juiz
para a Vara de Execuções Criminais da Comarca de Pará de Minas; ao Secretário de

Defesa  Social  pedido  de  providências  para  a  reforma  da  unidade  prisional  do
Município  de  Bom  Despacho  e  pedido  de  informações  sobre  as  razões  da
transferência de presos das Comarcas de Itaúna, Pitangui, Santo Antônio do Monte e

Formiga para a unidade prisional de Pará de Minas.
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Sala das Comissões, 26 de novembro de 2014.
Durval Ângelo, presidente - Duarte Bechir - Sargento Rodrigues.

ATA DA 2ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR NA
4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 28/11/2014

Às  13h45min,  comparece  na  Sala  das  Reuniões  o  deputado  André  Quintão.

Havendo número regimental, o presidente declara aberta a reunião, dispensa a leitura
da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada, e a subscreve. A presidência
informa  que  a  reunião  se  destina  a  debater  alternativas  para  a  permanência  e

preservação da integridade das famílias que residem nas ocupações da região Norte
de Belo Horizonte. A presidência convida a tomar assento à mesa 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 de Minas Gerais; 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 - CPT-MG; padre Pier Luigi
Bernardes,  da Pastoral  dos Sem Casa;  Patrus  Ananias,  deputado federal  eleito  e

professor da PUC Minas; Adriano Ventura, vereador do Município de Belo Horizonte;
Leonardo Péricles Vieira Roque, da Coordenação Nacional do Movimento de Luta nos
Bairros, Vilas e Favelas; Luiz Fernando Vasconcelos, advogado popular e militante

das Brigadas Populares; Thales Augusto Nascimento Viote, representando o Coletivo
Margarida Alves; Charlene Cristiane Egídio, representante comunitária da Ocupação
Rosa  Leão;  Edna  Gonçalves  Lopes,  representante  comunitária  da  Ocupação

Esperança; Eliema Carvalho do Nascimento, representante comunitária da Ocupação
Vitória; Tiago Castelo Branco Lourenço, arquiteto e urbanista, 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  nas  notas  taquigráficas.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a

presidência agradece a presença de todos, convoca os membros da comissão para a
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próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2014.

André Quintão, presidente - Fabiano Tolentino - Maria Tereza Lara.
ATA DA 34ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS

MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 1º/12/2014
Às 9h15min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Luzia Ferreira e o

deputado  Paulo  Lamac,  membros  da  supracitada  comissão.  Havendo  número

regimental,  o  presidente,  deputado Paulo Lamac,  declara  aberta a reunião e,  nos
termos regimentais, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é aprovada e
subscrita pelos membros da comissão presentes. A presidência informa que a reunião

se destina a debater as delimitações geográficas do Município de Antônio Dias, em
relação aos municípios do seu entorno. A presidência comunica que serão reiterados
os  seguintes  requerimentos  de  comissão:  nºs  9.928,  9.299,  9.930,  9.933,  9.935,

9.936,  9.938,  9.939,  9.941,  9.942,  9.945,  9.971  e  9.304/2014.  A  presidência
interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir a Sra. Aliane Baeta, diretora
de Ciências Geodésicas e de Ordenamento Territorial, representando a Sra. Cláudia

Lúcia Leal Werneck, diretora-geral do Instituto de Geoinformação e Tecnologia - Igtec
-,  e  os  Srs.  Humberto  Campos  Moreira,  gerente  de  Planejamento  e  Supervisão,
representando a Sra. Maria Antônia Esteves da Silva, chefe da Unidade Estadual do

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística em Minas Gerais - IBGE - MG -; Luiz
Otávio Sabato, coordenador da base territorial do IBGE - MG; José Carlos de Assis,
prefeito  municipal  de  Antônio  Dias;  Olacir  Aparecido  Alvarenga  Oliveira,  prefeito

municipal de Santa Maria de Itabira; Marcílio José de Almeida (Japão), presidente da
Câmara  Municipal  de  Antônio  Dias;  e  Nazareno  de  Oliveira  Barros,  diretor  de
Planejamento e Desenvolvimento Econômico da Prefeitura Municipal de Antônio Dias,

que são convidados a tomar  assento à mesa.  A presidência concede a palavra à
deputada Luzia Ferreira,  autora do requerimento que deu origem ao debate, para
suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que

façam suas exposições. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a
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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 dezembro de 2014.
Paulo Lamac, presidente - Luzia Ferreira - João Vítor Xavier.

ATA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 2/12/2014
Às 10h8min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Sebastião Costa,

Dalmo Ribeiro Silva, João Leite (substituindo o deputado Luiz Henrique, por indicação

da liderança do BTR) 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  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da
comissão presentes.  A presidência informa que a reunião se destina a apreciar  a

matéria  constante  na  pauta  e  a  discutir  e  votar  proposições  da  comissão.  O
presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais designou como
relatores os  deputados mencionados entre  parênteses:  Projetos  de Lei  nºs  5.628,

5.631  e  5.638/2014  (deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva);  5.630/2014  (deputado  Luiz
Henrique);  5.632,  5.634  e  5.636/2014  (deputado  Duilio  de  Castro);  5.629,  5.633,
5.635 e 5.639/2014 (deputado André Quintão); 5.625, 5.626 e 5.627/2014 (deputado

Leonídio Bouças); e 5.637/2014 (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. A presidência retira de pauta o

Projeto de Lei nº 5.626/2014 por falta de pressupostos regimentais. Passa-se à 2ª
Fase da 2ª  Parte  (Ordem do Dia),  que compreende a discussão e  a votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. 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 5.613/2014
(relator: deputado Wander Borges, em virtude de redistribuição), 5.614/2014 (relator:

deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  em  virtude  de  redistribuição),  5.616/2014  (relator:
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deputado Sebastião Costa), e 5.617/2014 (relator: deputado João Leite, em virtude de
redistribuição). Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a

discussão e a votação de proposições da comissão. Submetidos a votação, cada um
por sua vez, são aprovados 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  5.615,  5.619,  5.624  e  5.638/2014,  para  que  os
processos sejam instruídos com a documentação necessária à sua tramitação. Nesse
momento, registra-se a presença do deputado André Quintão. 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 dezembro de 2014.
Sebastião  Costa,  presidente  -  Dalmo  Ribeiro  Silva  -  Luiz  Henrique  -  Sargento

Rodrigues.

ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA,

EM 3/12/2014

Às 16h8min, 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 BMSC), 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 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 da seguinte correspondência publicada no Diário do

Legislativo nas  datas  mencionadas  entre  parênteses:  ofícios  da  Sra.  Ana  Lúcia
Almeida Gazola, Secretária  de Estado de Educação (4/9/2014),  e do Sr.  Glêdston
Guetão, líder de governo na Câmara Municipal de Governador Valadares (28/8/2014).

O presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei nº 5.539/2014, em turno único,
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do qual avoca a si a relatoria. 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 5.539/2014 (relator:  deputado Duarte Bechir),  que recebeu parecer por sua
aprovação, votando “sim” os deputados Duarte Bechir,  Maria Tereza Lara e André

Quintão e não se registrando voto contrário. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados os Requerimentos nºs 8.983 e 9.038/2014. 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, 10 de dezembro de 2014.

Duarte Bechir, presidente - Gustavo Valadares - Doutor Wilson Batista.
ATA DA 30ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA

PÚBLICA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

4/12/2014
Às  10h9min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  João  Leite,

Sargento  Rodrigues,  Duarte  Bechir  e  Sebastião  Costa,  membros  da  supracitada

comissão. Havendo número regimental, o presidente, deputado João Leite, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado 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  10.940/2014,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Prefeitura  Municipal  de  Belo  Horizonte,  ao  diretor-presidente  da
Empresa  de  Transporte  e  Trânsito  de  Belo  Horizonte  -  BHTrans  -,  à  Secretaria
Municipal  de  Serviços  Urbanos  de  Belo  Horizonte  e  à  Secretaria  Municipal  da

Regional Pampulha pedido de providências para que seja estabelecido no entorno do
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Estádio  Governador  Magalhães  Pinto  -  Mineirão  -  perímetro  de  proibição  de
estacionar  conforme o padrão Fifa,  estipulado durante a Copa do Mundo para os

jogos realizados nesta capital;
nº  10.941/2014,  do  deputado  Celinho  do  Sinttrocel,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Estado de Defesa Social pedido de providências para

reimplementação de companhia da Polícia Militar no Município de Belo Oriente;
nº 10.942/2014, dos deputados João Leite e Duarte Bechir,  em que solicita seja

encaminhado ao Comando-Geral da Polícia Militar pedido de providências com vistas

ao aumento do policiamento no Bairro Santo Agostinho, no entorno da Assembleia
Legislativa, em consequência do crescente número de assaltos a carros e motos,
bem como de roubos de diversas naturezas;

nº  10.943/2014,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Chefia da Polícia Civil pedido de providências para que a partir do
próximo jogo do Campeonato Brasileiro no Estádio Governador Magalhães Pinto, dia

7  de  dezembro  deste  ano,  com  partida  entre  Cruzeiro  e  Fluminense,  sejam
intensificadas as investigações no interior  dos bairros adjacentes ao Estádio, para
prevenir e punir a prática de crimes e contravenções penais que vêm acontecendo

por ocasião de jogos e shows;
nº  10.944/2014,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Comando-Geral da Polícia Militar pedido de providências para que a

partir do próximo jogo do Campeonato Brasileiro no Estádio Governador Magalhães
Pinto, dia 7 de dezembro deste ano, com partida entre Cruzeiro e Fluminense, seja
melhorado o policiamento no interior dos bairros adjacentes ao Estádio, inclusive com

utilização  de  policiamento  velado,  para  prevenir  e  impedir  a  prática  de  crimes  e
contravenções penais que vêm acontecendo por ocasião de jogos e shows;

nº 10.945/2014, dos deputados Duarte Bechir e João Leite, em que solicitam seja

encaminhado ao Comando-Geral da Polícia Militar e à Chefia da Polícia Civil pedido
de providências para apuração das causas da explosão, pela terceira vez, do caixa
eletrônico do Banco do Brasil  no Distrito de Perpétuo Socorro,  Município de Belo

Oriente,  e  para  o  aumento  do  policiamento  ostensivo  em  consequência  do
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crescimento, nessa localidade, de crimes tais como assalto às agências dos correios,
cerca de cinco vezes neste ano, invasão e saques a lojas;

nº  10.946/2014,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao presidente da BHTrans pedido de providências para que a partir do
próximo jogo do Campeonato Brasileiro no Estádio Governador Magalhães Pinto, dia

7 de dezembro deste ano, com partida entre Cruzeiro e Fluminense, seja intensificada
a fiscalização no interior dos bairros adjacentes ao referido estádio, para coibir e punir
os motoristas e motociclistas que vêm praticando infrações tais como estacionamento

em locais proibidos, saídas de garagens e em calçadas e estacionamento a menos
de 3 metros das esquinas, uma vez que tais fatos vêm acontecendo por ocasião de
jogos e shows;

nº 10.947/2014, dos deputados Duarte Bechir, João Leite e Sebastião Costa, em
que  solicitam  seja  encaminhado  ao  Comando-Geral  da  Polícia  Militar  pedido  de
providências para a normalização do atendimento do 190 e para o devido empenho,

no atendimento, de viaturas destinadas ao policiamento do Município de Manhuaçu,
bem como da zona rural;

nº  10.948/2014,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Comando-Geral da Polícia Militar pedido de providências para que
seja concedida promoção ao Sd. PM Leandro Pereira da Silva, por ato de bravura,
conforme ocorrência Reds 2014-024942606-001, em 18/11/2014, segundo a qual o

soldado  salvou  a  vida  do  1º-Sgt.  PM  José  Carlos  de  Freitas,  comandante  do
Destacamento de Polícia Militar de Martinho Campos, que foi atacado por um touro
descontrolado;

nº  10.949/2014,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao Comando-Geral  da  Polícia Militar  pedido  de  providências  para o
aumento do efetivo policial do 4º PEL. PM/112ª CIA. PM/8º BPM, responsável pela

região de Santo Antônio do Amparo, uma vez que, em razão do reduzido número do
efetivo, a criminalidade tem assolado a região;

nº  10.950/2014,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Comando-Geral  da  Polícia Militar  pedido  de  providências  para o
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aumento do efetivo policial na cidade de Timóteo, bem como para a disponibilização
de base comunitária móvel, envio de viaturas e para a implantação do programa de

monitoramento eletrônico Olho Vivo;
nº  10.951/2014,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Vigilância Sanitária de Belo Horizonte pedido de providências para

que  a  partir  do  próximo  jogo  do  Campeonato  Brasileiro  no  Estádio  Governador
Magalhães  Pinto,  dia  7  de  dezembro  deste  ano,  com  partida  entre  Cruzeiro  e
Fluminense,  seja  intensificada a fiscalização no interior  dos bairros  adjacentes ao

estádio,  para  coibir  e  punir  as  pessoas  que vêm  fazendo churrasquinhos  em  via
pública, seja com fins comerciais ou não, uma vez que tal prática vem acontecendo
frequentemente por ocasião de jogos e shows.

Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de dezembro de 2014.

João Leite, presidente - Sargento Rodrigues - Rômulo Viegas.
ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR
NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 4/12/2014

Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os deputados André Quintão,
Bosco  e  Duarte  Bechir,  membros  da  supracitada  comissão.  Havendo  número
regimental, o presidente, deputado André Quintão, declara aberta a reunião e, em

virtude da aprovação de requerimento do deputado Bosco, dispensa a leitura da ata
da reunião anterior,  a  qual  é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
comissão presentes.  A presidência informa que a reunião se destina a apreciar  a

matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da comissão. Passa-se à
2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são

aprovadas as Propostas de Ação Legislativa nºs 2.036 a 2.038/2014, de Iniciativa
Popular, todas na forma de requerimentos apresentados. 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
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trabalhos.
Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2014.

André Quintão, presidente - Ulysses Gomes - Gustavo Valadares - Antônio Carlos
Arantes.
ATA DA 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA 4ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 10/12/2014
Às 9h14min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Maria Tereza Lara e

os deputados Rogério Correia e Duarte Bechir, membros da supracitada comissão.

Está presente também o deputado Sargento Rodrigues. Havendo número regimental,
o presidente, deputado Rogério Correia, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do deputado Sargento Rodrigues, dispensa a leitura da

ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
comissão presentes. A presidência informa que a reunião se destina a discutir e votar
proposições  da  comissão.  A seguir,  comunica  o  recebimento  de  correspondência

publicada no  Diário do Legislativo nas datas mencionadas entre parênteses: ofícios
dos  Srs.  Marcos  José  Mendes  de  Carvalho,  chefe  de  gabinete  da  Secretaria  de
Saúde de Belo Horizonte; Cássio Azevedo Fontenelle, juiz auxiliar da Corregedoria-

Geral  de  Justiça;  Cel.  PM  Marco  Antônio  Badaró  Bianchini,  chefe  da  Assessoria
Institucional da PMMG; e Geraldo Flávio Vasques, procurador-geral de justiça adjunto
institucional (4/12/2014); e do Sr. Henrique da Cruz German, procurador de Justiça

(6/12/2014).  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 10.955/2014, do deputado Rogério Correia, em que solicita sejam encaminhadas
ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa da Saúde as
notas taquigráficas da 28ª Reunião Ordinária desta comissão, para conhecimento das

denúncias apresentadas por servidores da Fhemig;
nº 10.956/2014, do deputado Rogério Correia, em que solicita seja encaminhado ao

atual  e ao  próximo secretário  de  Estado de Saúde as notas taquigráficas  da  28ª

Reunião Ordinária desta comissão, para conhecimento das denúncias apresentadas
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por servidores da Fhemig;
nº 10.957/2014, do deputado Rogério Correia, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Estado de Saúde pedido de providências com vistas à disponibilização
de agentes de segurança e equipe profissional específica para prestarem serviços no
Centro Psiquiátrico da Adolescência e da Infância - Cepai - , da Fhemig;

nº 10.958/2014, do deputado Rogério Correia, em que solicita seja encaminhado à
Secretaria de Estado de Saúde pedido de providências com vistas à extensão do
abono de serviços de emergência aos funcionários da clínica médica e da clínica

cirúrgica do Hospital Regional de Barbacena e do Hospital Alberto Cavalcanti e aos
funcionários do setor de internação do Cepai, da Fhemig;

nº 10.959/2014, do deputado Rogério Correia, em que solicita seja realizada visita

ao Hospital Regional de Barbacena para verificar as condições de infraestrutura do
hospital e as condições de atendimento dos pacientes ali internados;

nº  10.960/2014,  do  deputado  Rogério  Correia,  em  que  solicita  seja  realizada

reunião para debater, em audiência pública em Felisburgo, a insegurança jurídica e
os conflitos agrários das famílias do acampamento Cinco Mártires, localizado nesse
município;

nº  10.961/2014,  do  deputado  Rogério  Correia,  em  que  solicita  seja  realizada
reunião para debater em audiência pública o iminente e grave conflito resultante de
reintegração  de  área  ocupada,  há  anos,  marcada  para  16/12/2014,  que  atingirá

trabalhadores  e  trabalhadoras  rurais  sem  terra,  e  suas  famílias,  acampados  na
Fazenda Marilândia, em Manga;

nº  10.962/2014,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Corregedoria-Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais pedido de providências para a apuração de denúncia realizada contra o
juiz titular da 1ª Vara Criminal de Contagem, Dr. Danton Soares, protocolada sob o nº

0000460757201419.
Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos,

convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.
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Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2014.

Durval Ângelo, presidente - Zé Maia - Sargento Rodrigues.

ATA DA 18ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E

JUSTIÇA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

10/12/2014

Às 10h31min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Sebastião Costa,

Duilio de Castro, Gustavo Valadares (substituindo o deputado Dalmo Ribeiro Silva,

por indicação da liderança do BTR), Rômulo Viegas (substituindo o deputado Luiz

Henrique, por indicação da liderança do BTR) e Sargento Rodrigues (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,  que 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.  O  presidente  acusa  o  recebimento  das  seguintes

proposições, das quais designou como relatores os deputados mencionados entre

parênteses: Projetos de Lei nºs 5.669/2014 (deputado Dalmo Ribeiro Silva), 5.670 e

5.671/2014 (deputado Duilio de Castro), e 5.672/2014 (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.  Após

discussão  e  votação  é  aprovado  o  parecer  que  conclui  pela  juridicidade,

constitucionalidade e  legalidade,  no 1º  turno,  do  Projeto de  Lei  nº  4.048/2013 na

forma do Substitutivo nº 1 (relator: deputado Sebastião Costa). Cumprida a finalidade

da reunião, a presidência agradece a presença de todos, convoca os membros da

comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de dezembro de 2014.
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Sebastião Costa, presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Braulio Braz - Duilio de Castro -

Duarte Bechir.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
EMENDAS AO PROJETO DE LEI Nº 5.496/2014

EMENDA Nº 1
Autoria: Paulo Lamac - PT
Programa: 162 - Desenvolvimento das Políticas de Direitos Humanos
Ação: .... - Apoio à estruturação dos Conselhos Tutelares e Municipais dos Direitos

da Criança e do Adolescente
Unidade Orçamentária: 1991 - Reserva de Contingência
Finalidade:  Apoiar  a  estruturação  dos  Conselhos  Tutelares  e  Municipais,

possibilitando melhor desempenho de suas atribuições.
Produto: Conselho apoiado
Unidade de medida: Conselho
Metas por região (R$1,00)
*  -  As  metas  físicas  e  financeiras  por  região  foram  publicadas  no  Diário  do

Legislativo, de 13.12.2014.
Cancelamento Compensatório:
Valor (R$): 700.000,00 - Programa: 999 - Reserva de Contingência - Ação: 9999 -

Reserva de Contingência
EMENDA Nº 2

Autoria: Paulo Lamac - PT
Programa: 162 - Desenvolvimento das Políticas de Direitos Humanos
Ação: .... - Capacitação continuada de Conselheiros - Escola de Conselhos
Unidade Orçamentária: 1991 - Reserva de Contingência
Finalidade:  Capacitar  continuamente  os  Conselheiros  Tutelares  e  Municipais

vinculados  à  Subsecretaria  de  Assistência  Social  e  à  Subsecretaria  de  Direitos
Humanos, por meio da Escola de Conselhos.

Produto: Conselheiro capacitado
Unidade de medida: Conselheiro
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Metas por região (R$1,00)
*  -  As  metas  físicas  e  financeiras  por  região  foram  publicadas  no  Diário  do

Legislativo, de 13.12.2014.
Cancelamento Compensatório:
Valor (R$): 300.000,00 - Programa: 999 - Reserva de Contingência - Ação: 9999 -

Reserva de Contingência
EMENDA Nº 3

Autoria: Gil Pereira - PP
Programa: 270 - Apoio na Realização das Metas Prioritárias do Governo de Minas

Gerais
Ação: .... - Recursos Hídricos
Unidade Orçamentária:  5511 -  Copasa -  Serviços  de  Saneamento  Integrado do

Norte e Nordeste de Minas Gerais S/A
Finalidade: Atender a população da Região Norte de Minas Gerais.
Produto: Poço perfurado instalado atendido
Unidade de medida: Município Atendido
Metas por região (R$1,00)
*  -  As  metas  físicas  e  financeiras  por  região  foram  publicadas  no  Diário  do

Legislativo, de 13.12.2014.
Cancelamento Compensatório:
Valor (R$): 1.800.000,00 - Programa: 999 - Reserva de Contingência - Ação: 9999 -

Reserva de Contingência
Justificação: Ampliação ao sistema de abastecimento domiciliar.

EMENDA Nº 4
Autoria: Wander Borges - PSB
Programa: 002 - Saúde Integrada
Ação: 4440 - Gestão da Política Hospitalar - Complexo MG Transplante
Mudança de finalidade para: Incentivar a doação de órgãos e tecidos por meio de

campanhas publicitárias informativas à população em geral; estimular a doação por
meio da sensibilização para a importância da aceitação da família doadora; acolher e
esclarecer as dúvidas dos familiares e responsáveis pelo possível doador; captar os
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órgãos  do doador  e  transportá-los  dentro  das  normas técnicas até as  instituições
credenciadas para a realização do transplante visando à diminuição da fila de espera
de doadores de maneira a aumentar a sobrevida da população de Minas Gerais.

Justificação: O estímulo para a doação é fundamental para o aumento crescente da
quantidade  de  órgãos  e  tecidos  doados  para  transplantes.  No  entanto,  faz-se
necessária  uma  maior  sensibilização  das  próprias  famílias  dos  doadores  para  a
importância do “aceite”, com vistas a oportunizar aos necessitados uma “nova vida”. A
sensibilização a  que se refere  leva  em consideração muito  além das  campanhas
publicitárias, mas de uma coordenação entre os diversos entes envolvidos para uma
preparação gradual dos possíveis doadores pela manifestação positiva.

EMENDA Nº 5
Autoria: Wander Borges - PSB
Programa: 002 - Saúde Integrada
Ação: 4002 - Gestão da Política Hospitalar - Complexo de Reabilitação e Cuidado

ao Idoso
Mudança  de  finalidade  para:  Garantir  a  assistência  hospitalar  e  domiciliar  aos

pacientes que foram asilados compulsoriamente no passado devido à hanseníase;
promover a assistência de clínica médica e reabilitação física a pacientes da Região
Metropolitana  de  Belo  Horizonte,  Três  Corações,  Ubá  e  Bambuí  com  ênfase  na
assistência ao idoso.

Justificação: Sabe-se que nos municípios mencionados pela ação são encontradas
as antigas colônias de tratamento de hanseníase no Estado de Minas Gerais.  No
entanto, os pacientes não se limitam às cidades contempladas pela proposta. Para a
ampliação efetiva do atendimento, faz-se necessária a ampliação da assistência de
clínica médica e reabilitação física em toda a Região Metropolitana de Belo Horizonte,
contemplando assim um maior número de idosos que se encontram em tal situação
(para além dos já atendidos pela Colônia Santa Izabel, Betim/MG).

EMENDA Nº 6
Autoria: Wander Borges - PSB
Programa: 002 - Saúde Integrada
Ação: 4001 - Gestão da Política Hospitalar - Complexo de Saúde Mental
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Mudança de finalidade para: Prestar assistência hospitalar a pacientes adultos e
infantojuvenis visando ao restabelecimento dos pacientes, de maneira a adquirirem
estabilidade, garantindo o cumprimento das diretrizes da política nacional de saúde,
bem como atenção integral aos pacientes que foram asilados compulsoriamente no
passado em decorrência  de distúrbios  mentais.  Prestar  assistência  ambulatorial  e
hospitalar, conforme Lei Federal nº 10.216, de 6/4/2001, aos usuários de álcool outras
drogas, especialmente do crack.

Justificação: O uso crack já foi identificado como um dos males do século, sendo
um  grave  problema  de  saúde  pública  na  atualidade.  A droga,  de  acesso  fácil  e
praticamente incontrolável, tem dizimado milhares de famílias, sobretudo os jovens. O
consumo já pode ser considerado uma epidemia, uma vez que vicia desde o primeiro
contato.  Por  isso,  sugere-se  que  seja  dado  o  destaque  ao  crack  na  ação,
proporcionando ao Estado uma nova forma de enxergar a situação, contribuindo na
ampliação das políticas públicas já existentes, bem como na criação de outras.

EMENDA Nº 7
Autoria: Wander Borges - PSB
Programa: 002 - Saúde Integrada
Ação: 4299 - Aquisição, Armazenamento e Distribuição de Medicamentos Básicos
Mudança de finalidade para: Garantir a disponibilidade de medicamentos básicos,

com  eficácia  na  aquisição  e  armazenamento,  bem  como  efetivas  distribuição  e
atendimento da população.

Justificação: O conceito de eficiência é bastante simplista, uma vez que se avalia
“como se faz”,  com uma execução de forma correta, com o dispêndio mínimo de
recursos e esforços. Para uma melhor conceituação, bem como atribuição ao tema
proposto,  aplica-se  o  termo  “eficácia”,  sendo  que  este  determina  a  certeza  da
operacionalização,  além  do  cumprimento  do  seu  objetivo,  avaliação  do  resultado
alcançado por  meio  de  metas  estabelecidas.  Por  fim,  sugere-se  a adequação do
termo “efetivas” na finalidade, considerando o alcance do resultado pretendido.

EMENDA Nº 8
Autoria: Wander Borges - PSB
Programa: 002 - Saúde Integrada
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Ação: 1059 - Implantação de Hospitais Regionais e Estratégicos
Mudança de finalidade para: Construir, implantar e reestruturar hospitais públicos

regionais  a  fim  de  suprir  lacunas  assistenciais  em  diferentes  regiões  do  Estado,
prestando papel de referência hospitalar secundária e terciária para a população nos
serviços pré-definidos, reduzindo a carga de atendimento em unidades da Região
Metropolitana de Belo Horizonte.

Justificação:  A principal  finalidade  da  ação  é  a  redução  dos  deslocamentos  de
pacientes até a capital, bem como a redução do grande fluxo de atendimento em
poucas unidades de saúde localizadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte.
Com isso, para ao cumprimento efetivo da ação, é necessário o devido destaque, em
complemento ao fim de suprimento das demandas em outras regiões do Estado de
Minas Gerais.

EMENDA Nº 9
Autoria: Wander Borges - PSB
Programa: 002 - Saúde Integrada
Ação: 4252 - Manutenção de Hospitais Regionais
Mudança de finalidade para: Custear ações de saúde desenvolvidas nos hospitais

públicos regionais concebidos para suprir lacunas assistenciais em diferentes regiões
do Estado,  prestando papel  de referência  hospitalar  secundária e terciária  para a
população nos serviços pré-definidos, reduzindo a carga de atendimento em unidades
da Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Justificação:  A principal  finalidade  da  ação  é  a  redução  dos  deslocamentos  de
pacientes até a capital, bem como a redução do grande fluxo de atendimento em
poucas unidades de saúde localizadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte.
Com isso, para ao cumprimento efetivo da ação, é necessário o devido destaque, em
complemento ao fim de suprimento das demandas em outras regiões do Estado de
Minas Gerais.

EMENDA Nº 10
Autoria: Wander Borges - PSB
Programa: 044 - Redes Integradas de Serviços de Saúde
Ação: 4638 - Atendimento às Urgências e Emergências no Estado
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Mudança de finalidade para: Garantir o encaminhamento do paciente ao ponto de
atenção mais adequado e seu efetivo atendimento com uma assistência eficiente, no
menor  tempo  possível,  reduzindo  o  número  de  mortes  e  sequelas  por  causas
evitáveis.

Justificação:  A qualidade  do  serviço  prestado  depende  do  nível  de  efetividade
garantido  pelos  prestadores  do  referido.  Para  tal,  pretendendo  uma melhoria  nos
indicadores  apresentados  no  programa,  faz-se  necessário  o  destaque  para  a
realização de uma assistência com total eficiência, com vistas ao fim planejado.

EMENDA Nº 11
Autoria: Wander Borges - PSB
Programa: 044 - Redes Integradas de Serviços de Saúde
Ação: 4192 - Atenção a Saúde da População Idosa - Mais Vida
Mudança  de  finalidade  para:  Preservar  e  melhorar  a  capacidade  funcional  da

pessoa  idosa  através  de  ações  qualificadas  por  equipe  transdisciplinar,
disponibilizando  exames  de  alta  e  média  complexidades  em  todos  os  níveis  de
atenção e suporte técnico especializado as equipes da atenção primária a saúde por
meio da elaboração e implantação do plano de cuidados para cada idoso atendido,
através do matriciamento.

Justificação:  Atualmente,  como  destaque  para  a  questão  conceitual,  o  termo
aplicável ao tema “atenção à saúde”, sobretudo na aplicação à população idosa, é a
transdisciplinaridade. De forma mais abrangente, o conceito representa um nível de
integração disciplinar mais elevado, a não existência de fronteira entre as disciplinas,
concluindo  que  nenhum  saber  é  mais  importante  que  outro,  igualando-os  em
importância.

EMENDA Nº 12
Autoria: Wander Borges - PSB
Programa: 044 - Redes Integradas de Serviços de Saúde
Ação: 4145 - Atenção à Saúde de Pacientes com Hipertensão E Diabetes
Mudança de finalidade para: Nortear O profissional e a equipe de saúde em relação

à  promoção  à  saúde,  prevenção  dos  fatores  de  risco  e  ao  tratamento  clínico
adequado voltado para os usuários com as condições crônicas citadas, bem como
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estimular a assistência transdisciplinar, por meio de ações estratégicas individuais e
coletivas.

Justificação:  Atualmente,  como  destaque  para  a  questão  conceitual,  o  termo
aplicável ao tema “atenção à saúde”, sobretudo na aplicação à população idosa, é a
transdisciplinaridade. De forma mais abrangente, o conceito representa um nível de
integração disciplinar mais elevado, a não existência de fronteira entre as disciplinas,
concluindo  que  nenhum  saber  é  mais  importante  que  outro,  igualando-os  em
importância.

EMENDA Nº 13
Autoria: Wander Borges - PSB
Programa: 239 - Gestão do Sistema Único de Saúde
Ação: 4238 - Ações Educacionais para o Sistema Único de Saúde
Mudança de finalidade para: Desenvolver processo de educação permanente que

vise a conscientização para a transformação das práticas de saúde e à qualificação
do  cuidado  ofertado  à  população  inserindo  educação  popular  em  saúde  neste
contexto.

Justificação:  O processo educativo  tem por  princípio a  evolução da consciência
humana acerca de um referido tema. Com isso, não se deve buscar por fim uma
mudança,  mas  o  aprimoramento  do  pensamento  para  uma  prática  “adequada”.
Portanto,  as  ações  de  educação  propostas  no  programa  devem  se  pautar  pela
conscientização do público-alvo para um resultado mais efetivo.

EMENDA Nº 14
Autoria: Wander Borges - PSB
Programa: 029 - Cidades: Espaços de Integração
Ação: 4648 - Construção de Habitação de Interesse Social
Mudança de finalidade para: Viabilizar  o acesso à habitação de interesse social

para  a  população  com  renda  mensal  de  um  a  três  salários  mínimos  residentes,
preferencialmente, nos municípios com população de até vinte mil habitantes, com
destaque  para  as  diretrizes,  os  objetivos  e  os  instrumentos  estabelecidos  na  Lei
Estadual Habitacional de Interesse Social (Lei nº 18.315, de 06 de agosto de 2009).

Justificação: O Estado de Minas Gerais possui, desde 2009, uma lei que aponta
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para  a  criação  de  uma  efetiva  política  estadual  habitacional  de  interesse  social,
pautada, sobretudo, pela promoção da sustentabilidade ambiental, da cidadania e da
inclusão social, com prioridade para planos, programas e projetos habitacionais para
a população de menor renda. Um dos objetivos da lei é a universalização da moradia
digna, fortalecendo o papel do Estado na gestão da política.

EMENDA Nº 15
Autoria: Wander Borges - PSB
Programa: 197 - Ordenamento Territorial de Minas Gerais
Mudança de objetivo para: Determinar e demarcar as divisas municipais; efetuar

estudos para criação de distritos; certificar o pertencimento municipal dos elementos
do território; manter a base da divisão territorial municipal e distrital de Minas Gerais;
executar o mapeamento básico sistemático e densificar a rede planimétrica básica do
sistema geodésico brasileiro em Minas Gerais; integrar e sistematizar as informações
geográficas e de tecnologia disponíveis das esferas municipais, estaduais e federais;
subsidiar tecnicamente a direção geral do Igtec na Secretaria Executiva do Conselho
de Coordenação Cartográfica de Minas Gerais - Concar - e aprovisionar os dados da
Infraestrutura Estadual de Dados Espaciais - Iede.

Justificação: Os governos municipais, estadual e federal possuem órgãos distintos
de coleta, armazenamento e processamento de dados geográficos e de tecnologia.
Para  uma maior  efetividade  no  cumprimento  das  políticas  públicas  referentes  ao
ordenamento  territorial  no  Estado,  faz-se  necessária  uma  maior  integração  das
esferas de governo, bem como da interlocução dos seus atores para a consolidação
sistemática  dos  dados  geográficos,  tecnológicos  e  de  informação.  A  proposta
contribui, sobretudo, para a redução da problemática questão territorial no Estado.

EMENDA Nº 16
Autoria: Wander Borges - PSB
Programa: 197 - Ordenamento Territorial de Minas Gerais
Ação: 4032 - Construção de Mapeamento Territorial
Mudança  de  finalidade  para:  Adensar  a  rede  geodésica  do  sistema  geodésico

brasileiro e construir as diversas etapas do mapeamento básico sistemático, mapas
municipais  e  geocartografia  do  interesse  do  ordenamento  territorial  do  Estado  de
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Minas Gerais.  Aprovisionar  a infraestrutura  estadual  de dados espaciais  de Minas
Gerais. Integrar e sistematizar as informações geográficas e de tecnologia disponíveis
das esferas municipais, estaduais e federais.

Justificação: Os governos municipais, estadual e federal possuem órgãos distintos
de coleta, armazenamento e processamento de dados geográficos e de tecnologia.
Para  uma maior  efetividade  no  cumprimento  das  políticas  públicas  referentes  ao
ordenamento  territorial  no  Estado,  faz-se  necessária  uma  maior  integração  das
esferas de governo, bem como da interlocução dos seus atores para a consolidação
sistemática  dos  dados  geográficos,  tecnológicos  e  de  informação.  A  proposta
contribui, sobretudo, para a redução da problemática questão territorial no Estado.

EMENDA Nº 17
Autoria: Wander Borges - PSB
Programa: 276 - Morar em Minas
Mudança  de  objetivo  para:  Reduzir  o  déficit  habitacional,  criando  condições  de

acesso à moradia para famílias de baixa renda e implementar políticas habitacionais
a  fim  de  garantir  a  manutenção  de  moradias  seguras,  dignas  e  saudáveis  nos
municípios  mineiros,  com  observância  das  diretrizes,  objetivos  e  instrumentos
estabelecidos na Lei Estadual Habitacional de Interesse Social (Lei nº. 18.315, de 06
de agosto de 2009).

Justificação: O Estado de Minas Gerais possui, desde 2009, uma lei que aponta
para  a  criação  de  uma  efetiva  política  estadual  habitacional  de  interesse  social,
pautada, sobretudo, pela promoção da sustentabilidade ambiental, da cidadania e da
inclusão social, com prioridade para planos, programas e projetos habitacionais para
a população de menor renda. Um dos objetivos da lei é a universalização da moradia
digna, fortalecendo o papel do Estado na gestão da política.

EMENDA Nº 18
Autoria: Wander Borges - PSB
Programa: 276 - Morar em Minas
Ação: 4483 - Construção, Reformas e Melhorias em Unidades Habitacionais
Mudança  de  finalidade  para:  Promover  a  construção,  reforma  e  melhoria  de

moradias  para  população  de  baixa  renda  ou  em  áreas  de  risco  e  para  as
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comunidades  indígenas  e  quilombolas,  por  meio  do  diagnóstico  da  realidade
habitacional  dessas  comunidades,  considerando  suas  particularidades  histórico-
culturais, com observância das diretrizes, objetivos e instrumentos estabelecidos na
Lei  Estadual Habitacional  de Interesse Social (Lei  nº  18.315,  de 06 de agosto de
2009).

Justificação: O Estado de Minas Gerais possui, desde 2009, uma lei que aponta
para  a  criação  de  uma  efetiva  política  estadual  habitacional  de  interesse  social,
pautada, sobretudo, pela promoção da sustentabilidade ambiental, da cidadania e da
inclusão social, com prioridade para planos, programas e projetos habitacionais para
a população de menor renda. Um dos objetivos da lei é a universalização da moradia
digna, fortalecendo o papel do Estado na gestão da política.

EMENDA Nº 19
Autoria: Wander Borges - PSB
Programa: 277 - Planejamento e Infraestrutura Urbana em Minas Gerais
Ação: 4005 - Legitimação de Posse em Áreas Urbanas
Mudança de finalidade para: Promover a titulação das terras estaduais em parceria

com as  prefeituras,  demais  órgãos  municipais,  estaduais  e  federais,  por  meio da
legitimação de posse em áreas devolutas urbanas.

Justificação:  A  regularização  fundiária  é  um  conjunto  de  medidas  jurídicas,
urbanísticas,  ambientais  e  sociais.  O  papel  do  Estado  nesse  processo  de
regularização é promover a titulação das terras devolutas urbanas que pertencem a
ele, mas que estão ocupadas por posseiros, em atenção ao princípio da função social
da  propriedade  e  ao  cumprimento  da  finalidade  das  terras  devolutas,  qual  seja
atendimento do direito à moradia. Terras públicas devolutas estaduais são aquelas
que não pertencem à união ou a particulares e integram o domínio do Estado, uma
vez  que  não  foram  desmembradas  do  patrimônio  público  por  meio  de  um  título
legítimo de aquisição.

EMENDA Nº 20
Autoria: Wander Borges - PSB
Programa: 043 - Tecnologia e Inovação rumo à Economia do Conhecimento
Ação: 1223 - Cidade da Ciência e do Conhecimento
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Mudança de finalidade para: Construir um espaço único para instituições públicas
de  ciência  tecnologia  e  conhecimento  (Fapemig,  Uemg,  Igtec,  Serpro,  Epamig,
Bioerg, Plugminas, Instituto Agronômico, Museu de História Natural, Jardim Botânico
e  Horto  Florestal)  a  fim  de  integrar  conhecimento  e  pessoas  e  proporcionar  à
população local um maior senso de pertencimento e também uma área propícia à
prática  desportiva,  ao  lazer,  ao  entretenimento,  às  manifestações  culturais  e  ao
conhecimento.

Justificação: Abordando o conceito de pertencimento, sugere-se que nos espaços
científicos e tecnológicos, altamente propícios ao compartilhamento do conhecimento
em  suas  mais  variadas  formas,  sejam  inseridas  as  manifestações  culturais  e  o
entretenimento como forma de compreensão do mundo onde vivemos.

EMENDA Nº 21
Autoria: Wander Borges - PSB
Programa: 020 - Infraestrutura de Defesa Social
Ação: 1197 - Modernização do Sistema Prisional
Mudança  de finalidade para:  Ampliar  o  número  de  vagas  ofertadas  pela  Suapi,

reduzindo  o  déficit  de  vagas  no  Estado  de  Minas  Gerais,  de  forma  a  interferir
positivamente na melhoria de qualidade de vida da população carcerária e em sua
ressocialização. Garantir recursos tecnológicos para otimizar o trabalho nas unidades
prisionais, contribuindo diretamente para a segurança dos servidores, colaboradores
e prestadores de serviço.

Justificação:  Atualmente,  o  sistema carcerário  em Minas  Gerais  carece de uma
melhor infraestrutura, capaz de oferecer aos servidores, colaboradores e prestadores
de serviço uma atividade segura e compatível com a natureza da ação. Portanto, faz-
se necessária que a tecnologia, dentro dessa ação do programa estruturador, abranja
uma maior segurança para os mesmos.

EMENDA Nº 22
Autoria: Wander Borges - PSB
Programa: 020 - Infraestrutura de Defesa Social
Ação: 4379 - Custódia e Ressocialização de Presos
Mudança de finalidade para: Custodiar o preso de forma eficiente, eficaz e efetiva,
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por meio de ações diretas e humanizadas, a fim de garantir sua ressocialização.
Justificação: A custódia do preso deve ser garantida também de forma efetiva, com

a mensuração de resultados de acordo com as metas estabelecidas pelo Estado de
Minas Gerais, em consonância com a legislação vigente, com a implantação de ações
mais diretas por parte do próprio governo como medida de preparação da população
carcerária para a reinserção social.

EMENDA Nº 23
Autoria: Wander Borges - PSB
Programa: 034 - Minas mais Segura
Ação: 1283 - Polícia para a Cidadania
Mudança de finalidade para: Estruturar o projeto Polícia para a Cidadania, por meio

da filosofia de polícia comunitária, direitos humanos e prevenção às drogas, com a
aproximação da comunidade com a polícia e o sistema de defesa social do Estado de
Minas Gerais, além do envolvimento para resolver os problemas locais de segurança
pública de forma específica em cada região de trabalho.

Justificação: Para a consolidação de tal política de segurança pública em Minas
Gerais,  é  fundamental  uma  maior  aproximação  da  “polícia  comunitária”  da
comunidade onde atua. Para a promoção do envolvimento entre todos os entes, o
primeiro passo é a consolidação de uma rede forte de combate à criminalidade, por
meio de palestras, encontros e atividades interativas.

EMENDA Nº 24
Autoria: Wander Borges - PSB
Programa: 034 - Minas mais Segura
Ação: 4169 - Prevenção Social à Criminalidade
Mudança de finalidade para: Contribuir com a efetiva diminuição da criminalidade e

violência por meio de ações, programas e projetos de prevenção à criminalidade, com
foco em grupos de pessoas mais vulneráveis a processos de criminalização e em
territórios com maior concentração de homicídios dolosos entre jovens (12 a 24 anos)
no  Estado  de  Minas  Gerais,  com  foco  na  ciência,  esporte,  lazer,  cultura  e
entretenimento.

Justificação: Para um trabalho mais efetivo, com resultados imediatos e combativos,
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buscando a  eficiência  na  redução dos  altos  índices  de  criminalidade,  é de  suma

importância que as ações de defesa social referentes à prevenção da ação marginal

seja focada principalmente na mobilização da faixa etária entre 12 e 24 anos. Por

isso,  pede-se  que  sejam  priorizados  os  trabalhos  em  áreas  específicas  que,  de

acordo com pesquisas, atraem e envolvem mais os adolescentes e jovens.

EMENDA Nº 25

Autoria: Wander Borges - PSB

Programa: 052 - Aliança pela Vida

Ação: 4030 - Atenção ao Usuário de Álcool, Crack e outras Drogas

Mudança  de  finalidade  para:  Prestar  assistência  aos  dependentes  do  álcool  e

outras  drogas,  orientar/informar  a  comunidade,  fortalecendo  as  estratégias  de

promoção da saúde, qualidade de vida e de prevenção ao uso e abuso de álcool,

crack  e  outras  drogas,  através  da  atenção  básica,  indo  além  da  concepção  de

Centros de Atenção Psicossocial.

Justificação: Atualmente, assim como o álcool, o crack vem se destacando como

principal droga causadora de dependência e transtornos, estando a consequência do

consumo diretamente ligada à criminalidade. Portanto, vale um destaque desta droga

na ação como forma de priorizar os projetos de combate a serem instalados.

EMENDA Nº 26

Autoria: Comissão de Comissão Extraordinária das Águas

Programa: 130 - Infraestrutura Rural

Ação: 4184 - Conservação e Revitalização de Bacias Hidrográficas

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  As  metas  físicas  e  financeiras  por  região  foram  publicadas  no  Diário  do

Legislativo, de 13.12.2014.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 300.000,00 - Programa: 999 - Reserva de Contingência - Ação: 9999 -

Reserva de Contingência

EMENDA Nº 27
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Emenda retirada pelo autor.
EMENDA Nº 28

Emenda retirada pelo autor.
EMENDA Nº 29

Emenda retirada pelo autor.
EMENDA Nº 30

Emenda retirada pelo autor.
EMENDA Nº 31

Autoria: André Quintão - PT
Programa: 297 -  Ensino e Treinamento dos Profissionais do Sistema de Defesa

Social
Ação: 2144 - Capacitação e Formação de Profissionais do Sistema Socioeducativo
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
*  -  As  metas  físicas  e  financeiras  por  região  foram  publicadas  no  Diário  do

Legislativo, de 13.12.2014.
Cancelamento Compensatório:
Valor (R$): 850.000,00 - Programa: 999 - Reserva de Contingência - Ação: 9999 -

Reserva de Contingência
EMENDA Nº 32

Autoria: Fábio Cherem - PSD
Programa: 160 - Apoio para o Desenvolvimento Municipal Gestão e Transferências

de Recursos
Mudança de objetivo para: Aumentar a capacidade de financiamento de políticas

públicas,  em  conformidade  com  a  estratégia  governamental;  promover  o
desenvolvimento  socioeconômico  nos  municípios  mineiros  de  forma  sustentável,
apoiando na implementação de obras de infraestrutura urbana, rural,  saneamento,
serviços e na aquisição de equipamentos básicos, de modo a proporcionar a melhoria
da qualidade de vida da população e; promover ainda o controle do fluxo de repasses
efetuados pelo Estado.

Justificação:  A  inclusão  do  termo  sustentável  tem  por  finalidade  garantir  o
desenvolvimento  socioeconômico  das  gerações  atuais  sem  comprometer  as
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necessidades  das  gerações  futuras,  pautado  na  governança  ambiental.  Com  o
avanço  da  consciência  social  sobre  a  importância  da  dimensão  ambiental,  a
concepção da intervenção do homem sobre a natureza vem mudando, o que leva à
reformulação  do  conceito  de  obra,  pois  deve  este  compreender  necessariamente
noções de sustentabilidade para a consecução de suas finalidades.  Deixa de ser,
assim, apenas um projeto de engenharia, para ser um projeto de intervenção sobre
os ecossistemas, com todo um conjunto de implicações, favoráveis e desfavoráveis,
mas objetivando sempre um desenvolvimento econômico sustentável.

EMENDA Nº 33
Autoria: Fábio Cherem - PSD
Programa: 277 - Planejamento e Infraestrutura Urbana em Minas Gerais
Ação: 4227 - Planejamento e Desenvolvimento Regional Integrado
Mudança  de  finalidade  para:  Elaboração  de  estratégias  que  promovam  o

desenvolvimento  das  microrregiões  mineiras,  propiciando  a  diminuição  das
desigualdades regionais do Estado de Minas Gerais, o desenvolvimento sustentável
de cidades e o ordenamento territorial.

Justificação: A alteração mediante a inserção do adjetivo “sustentável” se justifica,
uma vez que esta é a forma ideal de promoção do desenvolvimento, com capacidade
de suprir  as  necessidades  da geração atual,  sem comprometer  a  capacidade  de
atender as necessidades das futuras gerações. Desse modo, a inclusão do termo
sustentável  tem  como  finalidade  o  desenvolvimento  econômico  e  a  conservação
ambiental, sem esgotar os recursos naturais para o futuro.

EMENDA Nº 34
Autoria: Fábio Cherem - PSD
Programa: 123 - Democratização do Acesso à Cultura e aos seus Mecanismos de

Produção
Ação: 4409 - Estímulo à Produção e Circulação Cultural
Mudança de finalidade para: Incentivar e apoiar a produção cultural garantindo o

acesso aos recursos públicos,  dando-se prioridade à arte autoral  e  independente,
visando a preservação da diversidade cultural e artística de Minas Gerais.

Justificação: Tratar desigualmente os desiguais na medida de suas desigualdades é
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uma das diretrizes  fundamentais  de um Estado Democrático de Direito.  Sob esta
perspectiva deve ser analisada também a realidade cultural e artística do Estado de
Minas Gerais, uma vez que esta realidade mostra-se pouco inclusiva. Artistas autorias
e independentes são aqueles que, obviamente, encontram as maiores dificuldades
para a promoção e divulgação de seus trabalhos, em razão dos poucos recursos
materiais e reduzidas oportunidades de apresentação, além de serem, muitas vezes,
sufocados  pela  cultura  de  massa.  O  mercado  artístico  é,  em  sua  maior  parte,
dominado pela arte  de massa e  avesso a  novas  formas de arte,  havendo pouco
espaço  para  aqueles  que  fogem  de  um  padrão  industrial.  Deste  modo,  priorizar
artistas autorais e independentes é dar oportunidade para a descoberta e fomento de
novos  talentos,  democratizando  o  cenário  cultural  mineiro,  além  de  ampliar  a
diversidade artística, tanto em sua produção, quanto no acesso ao público.

EMENDA Nº 35
Autoria: Fábio Cherem - PSD
Programa: 003 - Melhor Emprego
Ação: 4605 - Programa de Desenvolvimento da Educação Profissional (PEP)
Mudança de finalidade para: Prover educação profissional e formação técnica em

nível  médio, com objetivo de inclusão social,  atendendo às demandas regionais  e
municipais,  do  meio  urbano  e  rural,  identificando e  diagnosticando  tendências  do
mercado  de  trabalho  e  necessidades  de  mão  de  obra  e  contribuindo  para  o
desenvolvimento econômico do Estado.

Justificação:  A  educação  é  um  dos  principais  alicerces  de  toda  e  qualquer
sociedade.  Assim  sendo,  é  fundamental  a  promoção  de  noções  de  respeito,  a
convivência e desenvolvimento em meio à diferença. Promover a inclusão social é
transpor os muros de um saber meramente técnico e teórico, que torna indivíduos
aptos  à  vida  profissional,  e  possibilitar  um  desenvolvimento  humano  global,  que
possibilita uma convivência mais harmônica e solidária no seio social, fruto de um
senso mais amplo de humanidade. Em razão disso, é indispensável a inclusão social
enquanto princípio norteador das ações públicas educacionais, visto que é apenas
por meio dela que se conquista uma sociedade mais justa e igual.

EMENDA Nº 36
(originada da Proposta de Ação Legislativa nº 2.044/2014)

Autoria: Comissão de Participação Popular
Programa: 271 - Melhoria da Educação Básica
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Ação: .... - Xadrez na Escola
Unidade Orçamentária: 1261 - Secretaria de Estado de Educação
Finalidade:  Desenvolver,  por  meio  do  xadrez,  o  autocontrole  psicofísico,  a

criatividade,  a  capacidade  de  pensar  de  maneira  lógica  e  ágil,  estimulando-se  a
tomada de decisões com autonomia e melhorando-se a capacidade de aprendizado e
de integração social.

Produto: Aluno participante
Unidade de medida: Aluno
Metas por região (R$1,00)
*  -  As  metas  físicas  e  financeiras  por  região  foram  publicadas  no  Diário  do

Legislativo, de 13.12.2014.
Cancelamento Compensatório:
Valor (R$): 80.000,00 - Programa: 999 - Reserva de Contingência - Ação: 9999 -

Reserva de Contingência
EMENDA Nº 37

(originada da Proposta de Ação Legislativa nº 2.046/2014)
Autoria: Comissão de Participação Popular
Programa: 232 - Escola Família Agrícola
Ação: 4587 - Atendimento às Escolas Família Agrícola
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
*  -  As  metas  físicas  e  financeiras  por  região  foram  publicadas  no  Diário  do

Legislativo, de 13.12.2014.
Cancelamento Compensatório:
Valor (R$): 993.081,00 - Programa: 999 - Reserva de Contingência - Ação: 9999 -

Reserva de Contingência
Justificação:  As  metas  físicas  e  financeiras  têm  de  ser  atualizados  conforme  a

Resolução SEE nº 2687, de 7/10/2014.
EMENDA Nº 38

(originada da Proposta de Ação Legislativa nº 2.046/2014)
Autoria: Comissão de Participação Popular
Programa: 232 - Escola Família Agrícola
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Ação: .... - Melhoria da Infraestrutura das Escolas Família Agrícola
Unidade Orçamentária: 1261 - Secretaria de Estado de Educação
Finalidade:  Apoio  às  Escolas  Família  Agrícola  para  execução  de  obras  de

infraestrutura.
Produto: Escola atendida
Unidade de medida: Escola
Metas por região (R$1,00)
*  -  As  metas  físicas  e  financeiras  por  região  foram  publicadas  no  Diário  do

Legislativo, de 13.12.2014.
Cancelamento Compensatório:
Valor (R$): 200.000,00 - Programa: 999 - Reserva de Contingência - Ação: 9999 -

Reserva de Contingência
Justificação: A Ação 4364, que tinha por  finalidade o apoio para a execução de

obras  de  infraestrutura  das  Escolas  Família  Agrícola,  foi  excluída  no  projeto  de
revisão para 2015, mas em razão da recorrência das demandas por melhorias na
infraestrutura das EFAs, faz-se necessário a criação de ação nova com a mesma
finalidade.

EMENDA Nº 39
(originada da Proposta de Ação Legislativa nº 2.049/2014)

Autoria: Comissão de Participação Popular
Programa: 123 - Democratização do Acesso à Cultura e aos seus Mecanismos de

Produção
Ação: 4409 - Estímulo à Produção e Circulação Cultural
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
*  -  As  metas  físicas  e  financeiras  por  região  foram  publicadas  no  Diário  do

Legislativo, de 13.12.2014.
Cancelamento Compensatório:
Valor (R$): 450.000,00 - Programa: 999 - Reserva de Contingência - Ação: 9999 -

Reserva de Contingência
Justificação: Apoio à realização dos seguintes eventos: R$150 mil para a realização

do Festival  da  Favela  (região  Central);  R$150 mil  para  a  realização do Festivale
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(Jequitinhonha/Mucuri)  e  R$150  mil  para  a  realização  do  Mucuriarte
(Jequitinhonha/Mucuri).

EMENDA Nº 40
(originada da Proposta de Ação Legislativa nº 2.053/2014)

Autoria: Comissão de Participação Popular
Programa: 149 - Incentivo ao Esporte
Ação: 4357 - Promoção do Esporte Indígena
Mudança de produto para: Evento realizado
Mudança de unidade de medida para: Evento
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
*  -  As  metas  físicas  e  financeiras  por  região  foram  publicadas  no  Diário  do

Legislativo, de 13.12.2014.
Cancelamento Compensatório:
Valor (R$): 199.000,00 - Programa: 999 - Reserva de Contingência - Ação: 9999 -

Reserva de Contingência
EMENDA Nº 41

(originada da Proposta de Ação Legislativa nº 2.054/2014)
Autoria: Comissão de Participação Popular
Programa: 131 - Preservação do Patrimônio Cultural
Ação: 4514 - Apoio à Cultura Popular e Imaterial
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
*  -  As  metas  físicas  e  financeiras  por  região  foram  publicadas  no  Diário  do

Legislativo, de 13.12.2014.
Cancelamento Compensatório:
Valor (R$): 195.000,00 - Programa: 999 - Reserva de Contingência - Ação: 9999 -

Reserva de Contingência
Justificação: Aporte de R$15.000,00 para apoio a cada uma das festas tradicionais

indígenas, sendo três realizadas em aldeias Pataxó, quatro em aldeias Maxacali, uma
em aldeia Krenak, uma em aldeia Caxixó, uma em aldeia Pankararú, uma em aldeia
Xucurú, uma em aldeia Mucurin e uma em aldeia Xacriabá.

EMENDA Nº 42
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(originada da Proposta de Ação Legislativa nº 2.057/2014)
Autoria: Comissão de Participação Popular
Programa: 011 - Assistência Social e Direitos Humanos
Ação: .... - Cofinanciamento de Serviços e Benefícios para Municípios na Execução

de Proteção Especial
Unidade Orçamentária: 4251 - Fundo Estadual de Assistência Social
Finalidade: Possibilitar a oferta de ações de proteção social a família e indivíduos

em situação de risco social e violação de direitos, inclusive com a contratação de
equipes municipais para o acompanhamento familiar.

Produto: Município cofinanciado
Unidade de medida: Município
Metas por região (R$1,00)
*  -  As  metas  físicas  e  financeiras  por  região  foram  publicadas  no  Diário  do

Legislativo, de 13.12.2014.
Cancelamento Compensatório:
Valor (R$): 900.000,00 - Programa: 999 - Reserva de Contingência - Ação: 9999 -

Reserva de Contingência
EMENDA Nº 43

(originada da Proposta de Ação Legislativa nº 2.057/2014)
Autoria: Comissão de Participação Popular
Programa: 011 - Assistência Social e Direitos Humanos
Ação: .... - Serviços de Proteção de Alta Complexidade
Unidade Orçamentária: 4251 - Fundo Estadual de Assistência Social
Finalidade: Garantir a oferta do serviço de acolhimento institucional para mulheres

em situação de violência,  crianças e adolescentes sob medida de proteção e em
situação de risco, idosos que não dispõem de condições para permanecer com a
família, adultos e famílias em situação de rua e desabrigo.

Produto: Pessoa atendida / protegida
Unidade de medida: Pessoa
Metas por região (R$1,00)
*  -  As  metas  físicas  e  financeiras  por  região  foram  publicadas  no  Diário  do
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Legislativo, de 13.12.2014.
Cancelamento Compensatório:
Valor (R$): 700.000,00 - Programa: 999 - Reserva de Contingência - Ação: 9999 -

Reserva de Contingência
EMENDA Nº 44

(originada da Proposta de Ação Legislativa nº 2.058/2014)
Autoria: Comissão de Participação Popular
Programa: 011 - Assistência Social e Direitos Humanos
Ação: 4234 - Cofinanciamento para Municípios na Execução de Proteção Básica
Mudança de finalidade para: Cofinanciar os serviços da proteção social básica para

municípios, e estruturar a rede de proteção social  básica (infraestrutura adequada
para  os  serviços  da  política  de  assistência  social,  bem  como  aquisição  de
equipamentos  e  veículos),  promovendo  ações de prevenção  ao  agravamento  das
situações de risco social e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
*  -  As  metas  físicas  e  financeiras  por  região  foram  publicadas  no  Diário  do

Legislativo, de 13.12.2014.
Cancelamento Compensatório:
Valor (R$): 1.000.000,00 - Programa: 999 - Reserva de Contingência - Ação: 9999 -

Reserva de Contingência
EMENDA Nº 45

(originada da Proposta de Ação Legislativa nº 2.059/2014)
Autoria: Comissão de Participação Popular
Programa: 162 - Desenvolvimento das Políticas de Direitos Humanos
Ação: .... - Promoção dos Direitos da População LGBT
Unidade Orçamentária: 1481 - Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento

Social
Finalidade: Elaborar plano de afirmação do segmento LGBT, visando a garantia e a

promoção dos seus direitos, incluindo planejamento direcionado ao enfrentamento da
violência e da discriminação contra essa população no Estado.

Produto: Plano elaborado
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Unidade de medida: Plano
Metas por região (R$1,00)
*  -  As  metas  físicas  e  financeiras  por  região  foram  publicadas  no  Diário  do

Legislativo, de 13.12.2014.
Cancelamento Compensatório:
Valor (R$): 200.000,00 - Programa: 999 - Reserva de Contingência - Ação: 9999 -

Reserva de Contingência
EMENDA Nº 46

(originada da Proposta de Ação Legislativa nº 2.061/2014)
Autoria: Comissão de Participação Popular
Programa: 011 - Assistência Social e Direitos Humanos
Ação: 4203 - Educação em Direitos Humanos
Mudança de nome para: Educação em Direitos Humanos e Escola de Conselhos
Mudança de finalidade para: Promover formação continuada em direitos humanos

junto  aos  cidadãos,  gestores  estaduais  e  municipais,  por  meio  da  Escola  de
Formação em  Direitos  Humanos,  e  capacitar  continuamente  os  Conselheiros  dos
Conselhos Municipais e dos Estaduais vinculados à Sedese, por meio da Escola de
Conselhos.

Mudança de produto para: Pessoa capacitada
EMENDA Nº 47

(originada da Proposta de Ação Legislativa nº 2.062/2014)
Autoria: Comissão de Participação Popular
Programa: 015 - Educação para Crescer
Ação: .... - Rede de Acompanhamento Social nas Escolas
Unidade Orçamentária: 1481 - Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento

Social
Finalidade:  Promover  o acompanhamento social nas escolas de forma integrada

aos Centros de Referência de Assistência Social - Cras.
Produto: Escola assistida
Unidade de medida: Escola
Metas por região (R$1,00)
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*  -  As  metas  físicas  e  financeiras  por  região  foram  publicadas  no  Diário  do
Legislativo, de 13.12.2014.

Cancelamento Compensatório:
Valor (R$): 100.000,00 - Programa: 999 - Reserva de Contingência - Ação: 9999 -

Reserva de Contingência
EMENDA Nº 48

(originada da Proposta de Ação Legislativa nº 2.063/2014)
Autoria: Comissão de Participação Popular
Programa: 162 - Desenvolvimento das Políticas de Direitos Humanos
Ação: .... - Promoção do Direito à Memória, à Verdade e à Justiça
Unidade Orçamentária: 1481 - Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento

Social
Finalidade:  Apoiar  a  Comissão  da  Verdade  em  Minas  Gerais,  garantindo  a

estruturação  necessária  ao  desenvolvimento  de  suas  atribuições  legais,  e
implementar o centro de memória à resistência democrática, a partir da recuperação
do prédio do antigo Dops, em Belo Horizonte, com a revitalização do monumento aos
mortos e desaparecidos mineiros.

Produto: Projeto apoiado
Unidade de medida: Projeto
Metas por região (R$1,00)
*  -  As  metas  físicas  e  financeiras  por  região  foram  publicadas  no  Diário  do

Legislativo, de 13.12.2014.
Cancelamento Compensatório:
Valor (R$): 1.200.000,00 - Programa: 999 - Reserva de Contingência - Ação: 9999 -

Reserva de Contingência
EMENDA Nº 49

(originada da Proposta de Ação Legislativa nº 2.065/2014)
Autoria: Comissão de Participação Popular
Programa: 011 - Assistência Social e Direitos Humanos
Ação: 4253 - Programa de Proteção a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas - Provita
Mudança de nome para: Programa Estadual de Proteção, Auxílio e Assistência a
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Vítimas e Testemunhas Ameaçadas - Provita/MG
EMENDA Nº 50

(originada da Proposta de Ação Legislativa nº 2.070/2014)
Autoria: Comissão de Participação Popular
Programa: 162 - Desenvolvimento das Políticas de Direitos Humanos
Ação:  ....  -  Implantação  do  Plano de Enfrentamento  da  Violência  Sexual  contra

Crianças e Adolescentes
Unidade Orçamentária: 1481 - Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento

Social
Finalidade: Prosseguir a revisão e a implantação do plano estadual; acompanhar e

expandir  o  Programa  de  Ações  Integradas  e  Referenciais  de  Enfrentamento  da
Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes - Pair - no Estado; e desenvolver o
protagonismo juvenil.

Produto: Plano implantado
Unidade de medida: Plano
Metas por região (R$1,00)
*  -  As  metas  físicas  e  financeiras  por  região  foram  publicadas  no  Diário  do

Legislativo, de 13.12.2014.
Cancelamento Compensatório:
Valor (R$): 100.000,00 - Programa: 999 - Reserva de Contingência - Ação: 9999 -

Reserva de Contingência
EMENDA Nº 51

(originada da Proposta de Ação Legislativa nº 2.071/2014)
Autoria: Comissão de Participação Popular
Programa: 162 - Desenvolvimento das Políticas de Direitos Humanos
Ação: 4475 - Operacionalização dos Conselhos de Direitos Humanos
Mudança de nome para: Operacionalização dos Conselhos de Direitos
Mudança  de  finalidade  para:  Garantir  a  manutenção  e  o  financiamento  das

atividades dos conselhos relacionados à política de direitos humanos, com vistas a
fortalecer sua atuação e possibilitar o apoio aos Conselhos Municipais de Direitos.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
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*  -  As  metas  físicas  e  financeiras  por  região  foram  publicadas  no  Diário  do
Legislativo, de 13.12.2014.

Cancelamento Compensatório:
Valor (R$): 792.000,00 - Programa: 999 - Reserva de Contingência - Ação: 9999 -

Reserva de Contingência
EMENDA Nº 52

(originada da Proposta de Ação Legislativa nº 2.073/2014)
Autoria: Comissão de Participação Popular
Programa: 162 - Desenvolvimento das Políticas de Direitos Humanos
Ação: 4035 - Estruturação da Rede de Proteção de Direitos Humanos
Mudança  de  nome  para:  Apoio  à  Estruturação  dos  Conselhos  Tutelares  e

Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente
Mudança  de  finalidade  para:  Apoiar  a  estruturação  dos  Conselhos  Tutelares  e

Municipais, possibilitando melhor desempenho de suas atribuições.
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
*  -  As  metas  físicas  e  financeiras  por  região  foram  publicadas  no  Diário  do

Legislativo, de 13.12.2014.
Cancelamento Compensatório:
Valor (R$): 699.000,00 - Programa: 999 - Reserva de Contingência - Ação: 9999 -

Reserva de Contingência
EMENDA Nº 53

(originada da Proposta de Ação Legislativa nº 2.075/2014)
Autoria: Comissão de Participação Popular
Programa: 267 - Programa de Geração de Renda
Ação:  4584  -  Fomento  e  Apoio  aos  Empreendimentos  da  Economia  Popular

Solidária e outros Empreendimentos Individuais e Coletivos
Mudança de nome para:  Fomento  e Apoio  aos  Empreendimentos da  Economia

Popular Solidária
Mudança  de  finalidade  para:  Promover  o  fortalecimento  das  atividades  dos

empreendimentos da economia popular solidária por  meio de ações de formação,
assessoramento  técnico,  desenvolvimento  de  tecnologias  sociais  e  apoio  a
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investimentos em infraestrutura.
EMENDA Nº 54

(originada da Proposta de Ação Legislativa nº 2.075/2014)
Autoria: Comissão de Participação Popular
Programa: 267 - Programa de Geração de Renda
Ação: .... - Apoio à Inclusão Produtiva
Unidade Orçamentária: 1481 - Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento

Social
Finalidade:  Promover  a geração de renda para pessoas de famílias  inscritas no

CADÚnico, por meio da potencialização de empreendimentos individuais, familiares e
coletivos.

Produto: Pessoa beneficiada
Unidade de medida: Pessoa
Metas por região (R$1,00)
*  -  As  metas  físicas  e  financeiras  por  região  foram  publicadas  no  Diário  do

Legislativo, de 13.12.2014.
Cancelamento Compensatório:
Valor (R$): 50.000,00 - Programa: 999 - Reserva de Contingência - Ação: 9999 -

Reserva de Contingência
Justificação: Restauração da antiga Ação 4201 - Apoio à Inclusão Produtiva -, do

exercício de 2014, com o objetivo de manter o financiamento aos empreendimentos
individuais  e  coletivos  que  não  são  caracterizados  como  empreendimentos  da
economia  popular  solidária  (atendidos  pela  Ação  4584,  que  teve  solicitação  de
alteração no nome e na finalidade, a fim de atender apenas aos empreendimentos da
EPS).

EMENDA Nº 55
(originada da Proposta de Ação Legislativa nº 2.076/2014)

Autoria: Comissão de Participação Popular
Programa: 267 - Programa de Geração De Renda
Ação:  4173 -  Apoio  à Comercialização da Economia Popular  Solidária  e Outros

Empreendimentos
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Mudança de nome para: Apoio à Comercialização da Economia Popular Solidária
Mudança  de  finalidade  para:  Apoiar  empreendimentos  da  economia  popular

solidária na área de comercialização de produtos e serviços, por meio da realização
de feiras regionais e da implantação de pontos fixos de venda.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
*  -  As  metas  físicas  e  financeiras  por  região  foram  publicadas  no  Diário  do

Legislativo, de 13.12.2014.
Cancelamento Compensatório:
Valor (R$): 980.000,00 - Programa: 999 - Reserva de Contingência - Ação: 9999 -

Reserva de Contingência
EMENDA Nº 56

(originada da Proposta de Ação Legislativa nº 2.077/2014)
Autoria: Comissão de Participação Popular
Programa: 011 - Assistência Social e Direitos Humanos
Ação: 4200 - Núcleo de Atendimento às Vítimas de Crimes Violentos - NAVCV
Mudança  de  finalidade  para:  Prestar  orientação  jurídica  e  atendimento

interdisciplinar psicossocial  gratuito às vítimas e familiares de crimes violentos, de
forma a possibilitar a reestruturação psíquica e social da vítima, tendo como conceitos
norteadores a autonomia e a cidadania.

EMENDA Nº 57
(originada da Proposta de Ação Legislativa nº 2.081/2014)

Autoria: Comissão de Participação Popular
Programa: 025 - Cultivar, Nutrir e Educar
Ação: 1218 - Fortalecimento da Agricultura Familiar para o Abastecimento Alimentar
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
*  -  As  metas  físicas  e  financeiras  por  região  foram  publicadas  no  Diário  do

Legislativo, de 13.12.2014.
Cancelamento Compensatório:
Valor (R$): 730.000,00 - Programa: 999 - Reserva de Contingência - Ação: 9999 -

Reserva de Contingência
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EMENDA Nº 58
(originada da Proposta de Ação Legislativa nº 2.092/2014)

Autoria: Comissão de Participação Popular
Programa: 217 - Segurança de Alimentos
Ação: .... - Apoio à Cadeia Produtiva dos Queijos Artesanais de Minas
Unidade Orçamentária: 2371 - Instituto Mineiro de Agropecuária
Finalidade:  Apoio  às  ações  de  regularização  da  cadeia  produtiva  dos  queijos

artesanais  de  Minas,  em  especial  no  ressarcimento  pelo  abate  de  matrizes
soropositivas,  no  cadastramento  de  queijarias,  na  instalação  de  entrepostos  de
maturação e na formação de consórcios intermunicipais de inspeção sanitária.

Produto: Produtor cadastrado
Unidade de medida: Produtor
Metas por região (R$1,00)
*  -  As  metas  físicas  e  financeiras  por  região  foram  publicadas  no  Diário  do

Legislativo, de 13.12.2014.
Cancelamento Compensatório:
Valor (R$): 200.000,00 - Programa: 999 - Reserva de Contingência - Ação: 9999 -

Reserva de Contingência
Justificação: Por se tratar de cadeia produtiva que envolve milhares de famílias em

todo o Estado, muitas das quais se encontram em estado de insegurança produtiva,
torna-se  crucial  o  fomento  e  o  incentivo  à  regularização  individualizada  desses
produtores e suas propriedades. Pertencendo, em sua maioria, a classes de micro e
pequenos proprietários,  eles  não têm condições de  arcar  com os altos  custos  de
manutenção das estruturas coletivas e/ou coletivizadas. É fundamental a restauração
dessa ação e a sua real execução para consolidar e fomentar a formalização e a
inclusão financeira de aproximadamente 800 famílias somente na região da Serra da
Canastra, ou de milhares de famílias, se se consideram todas as regiões do Estado.

EMENDA Nº 59
(originada da Proposta de Ação Legislativa nº 2.112/2014)

Autoria: Comissão de Participação Popular
Programa: 161 - Desenvolvimento Sustentável da Agricultura Familiar
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Ação: 4114 - Fomento à Atividade Produtiva e à Organização da Agricultura Familiar
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
*  -  As  metas  físicas  e  financeiras  por  região  foram  publicadas  no  Diário  do

Legislativo, de 13.12.2014.
Cancelamento Compensatório:
Valor (R$): 600.000,00 - Programa: 999 - Reserva de Contingência - Ação: 9999 -

Reserva de Contingência
Justificação:  As  demandas  apresentadas  pelos  proponentes  estão  previstas  ou

encontram encaixe na finalidade da ação. Assim apresenta-se emenda para ampliar a
ação.

EMENDA Nº 60
(originada da Proposta de Ação Legislativa nº 2.114/2014)

Autoria: Comissão de Participação Popular
Programa: 130 - Infraestrutura Rural
Ação: 4184 - Conservação e Revitalização de Bacias Hidrográficas
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
*  -  As  metas  físicas  e  financeiras  por  região  foram  publicadas  no  Diário  do

Legislativo, de 13.12.2014.
Cancelamento Compensatório:
Valor (R$): 210.000,00 - Programa: 999 - Reserva de Contingência - Ação: 9999 -

Reserva de Contingência
EMENDA Nº 61

(originada da Proposta de Ação Legislativa nº 2.116/2014)
Autoria: Comissão de Participação Popular
Programa: 161 - Desenvolvimento Sustentável da Agricultura Familiar
Ação: 4115 - Apoio à Comercialização da Agricultura Familiar
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
*  -  As  metas  físicas  e  financeiras  por  região  foram  publicadas  no  Diário  do

Legislativo, de 13.12.2014.
Cancelamento Compensatório:
Valor (R$): 500.000,00 - Programa: 999 - Reserva de Contingência - Ação: 9999 -

Reserva de Contingência
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EMENDA Nº 62
(originada da Proposta de Ação Legislativa nº 2.118/2014)

Autoria: Comissão de Participação Popular
Programa: 217 - Segurança de Alimentos
Ação: .... - Capacitação dos Agentes da Vigilância Sanitária Municipal em prol da

Segurança Alimentar
Unidade Orçamentária: 2371 - Instituto Mineiro de Agropecuária
Finalidade:  Capacitar  agentes  de  vigilância  sanitária  municipal,  com  vistas  a

habilitar  os  municípios  para  sua  habilitação  ao  Sistema  Unificado  de  Atenção  à
Sanidade - Suasa.

Produto: Técnico capacitado
Unidade de medida: Técnico
Metas por região (R$1,00)
*  -  As  metas  físicas  e  financeiras  por  região  foram  publicadas  no  Diário  do

Legislativo, de 13.12.2014.
Cancelamento Compensatório:
Valor (R$): 150.000,00 - Programa: 999 - Reserva de Contingência - Ação: 9999 -

Reserva de Contingência
Justificação: A inspeção de produtos de origem animal e a vigilância sanitária são

serviços  necessários  à  manutenção  da  qualidade  e  inocuidade  dos  alimentos
comercializados.  O  Estado  não  tem  a  estrutura  necessária  à  demanda  sendo,
portanto, necessária a inclusão e qualificação de técnicos de municípios, cooperativas
e associações de produtores. A ação proposta é pertinente ao planejamento público e
coerente com o funcionamento do Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de
Origem Animal, SISBI, que aponta para a instalação e funcionamento de sistemas de
inspeção  municipais  como  a  única  forma  de  atender  à  demanda  de  habilitação
sanitária das agroindústrias familiares e artesanais. Nessa direção apontam também
leis sanitárias do Estado como a dos “Queijos Artesanais de Minas” e da “habilitação
sanitária dos Estabelecimentos Agroindustriais Rurais de Pequeno Porte”.

EMENDA Nº 63
(originada da Proposta de Ação Legislativa nº 2.119/2014)

Autoria: Comissão de Participação Popular
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Programa: 217 - Segurança de Alimentos
Ação: .... - Apoio à estruturação de sistema de inspeção sanitária em consórcios

intermunicipais
Unidade Orçamentária: 2371 - Instituto Mineiro de Agropecuária
Finalidade: Apoiar a estruturação de serviços de inspeção sanitária de produtos de

origem  animal  em  consócios  intermunicipais  multifinalitários,  por  meio  de
fornecimento de kit Sisei de equipamentos essenciais.

Produto: Consórcio atendido
Unidade de medida: Consórcio
Metas por região (R$1,00)
*  -  As  metas  físicas  e  financeiras  por  região  foram  publicadas  no  Diário  do

Legislativo, de 13.12.2014.
Cancelamento Compensatório:
Valor (R$): 600.000,00 - Programa: 999 - Reserva de Contingência - Ação: 9999 -

Reserva de Contingência
Justificação: A nova ação proposta de “Apoio à estruturação de sistema de inspeção

sanitária em Consórcios intermunicipais” terá por finalidade apoiar a estruturação de
serviços  de  inspeção  sanitária  de  produtos  de  origem  animal  em  consórcios
intermunicipais  multifinalitários,  por  meio  de  fornecimento  de  kit  de  equipamentos
essenciais  à  atividade  de  inspeção  sanitária.  A  ação  proposta  é  pertinente  ao
planejamento público e coerente o funcionamento do Sisbi-POA, que aponta para a
instalação e funcionamento de sistemas de inspeção municipais como a única forma
de  atender  à  demanda  de  habilitação  sanitária  das  agroindústrias  familiares  e
artesanais.  Nessa direção apontam também leis  sanitárias do Estado como a dos
Queijos  Artesanais  de  Minas  e  da  Habilitação  Sanitária  dos  Estabelecimentos
Agroindustriais  Rurais  de  Pequeno  Porte.  Entendemos  que  a  doação  dos
equipamentos básicos do kit Sisei fortalecerá e acelerará a operacionalização dessas
estruturas  e  da  formalização  da  produção,  facilitando  o  atendimento  do  mercado
institucional pela agricultura familiar e elevando as garantias de qualidade química e
biológica dos alimentos consumidos pela população.
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EMENDA Nº 64
(originada da Proposta de Ação Legislativa nº 2.122/2014)

Autoria: Comissão de Participação Popular
Programa: 161 - Desenvolvimento Sustentável da Agricultura Familiar
Ação: 4080 - Apoio ao Extrativismo em Minas
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
*  -  As  metas  físicas  e  financeiras  por  região  foram  publicadas  no  Diário  do

Legislativo, de 13.12.2014.
Cancelamento Compensatório:
Valor (R$): 139.000,00 - Programa: 999 - Reserva de Contingência - Ação: 9999 -

Reserva de Contingência
Justificação: A alocação de recursos nessa ação é necessária para a estruturação

do Comitê Pró-pequi e para o apoio à organização das associações e cooperativas de
agricultores familiares que estão se formando em torno da atividade do extrativismo
no  Cerrado.  A Ação  garantirá  apoio  às  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
comercialização dos produtos. Paralelamente, contribuirá também para a preservação
e manutenção do Cerrado.

EMENDA Nº 65
(originada da Proposta de Ação Legislativa nº 2.132/2014)

Autoria: Comissão de Participação Popular
Programa: 161 - Desenvolvimento Sustentável da Agricultura Familiar
Ação: .... - Apoio à implementação do PAA-Familiar
Unidade  Orçamentária:  1231  -  Secretaria  de  Estado  de  Agricultura,  Pecuária  e

Abastecimento
Finalidade: Estruturação das ações de aquisição direta de alimentos da agricultura

familiar pelo Estado, conforme previsto na Lei nº 20.608, de 07 de janeiro de 2013,
por meio da operacionalização do Colegiado Gestor.

Produto: Reunião realizada
Unidade de medida: Reunião
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Metas por região (R$1,00)
*  -  As  metas  físicas  e  financeiras  por  região  foram  publicadas  no  Diário  do

Legislativo, de 13.12.2014.
Cancelamento Compensatório:
Valor (R$): 20.000,00 - Programa: 999 - Reserva de Contingência - Ação: 9999 -

Reserva de Contingência
Justificação: Organização do Colegiado Gestor e implementação do PAA-Familiar.

EMENDA Nº 66
(originada da Proposta de Ação Legislativa nº 2.136/2014)

Autoria: Comissão de Participação Popular
Programa: 110 - Melhoria da Qualidade Ambiental
Ação: 4031 - Bolsa Reciclagem
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
*  -  As  metas  físicas  e  financeiras  por  região  foram  publicadas  no  Diário  do

Legislativo, de 13.12.2014.
Cancelamento Compensatório:
Valor (R$): 900.000,00 - Programa: 999 - Reserva de Contingência - Ação: 9999 -

Reserva de Contingência
Justificação:  A  Bolsa  Reciclagem  é  um  importante  incentivo  financeiro  pela

contraprestação de serviços ambientais com a finalidade de minimizar o acúmulo do
volume de rejeitos e a pressão sobre o meio ambiente. O benefício tem fortalecido a
organização de catadores de materiais recicláveis, contribuindo com uma significativa
melhoria  salarial  dessa  categoria  de  trabalhadores.  A  Assembleia  Legislativa
comemorou, no dia 19 de novembro, em reunião especial, os resultados obtidos pelo
programa. Durante a reunião, o diretor do Centro Mineiro de Referência em Resíduos
- CMRR -, Cido Gonçalves, informou que o trabalho dos catadores, potencializado
pela  política  da  Bolsa  Reciclagem,  já  garantiu  ao  Estado  uma  economia
socioambiental de R$24 milhões, além da reintrodução de mais de 60 mil toneladas
de material reciclável na cadeia produtiva. Ainda de acordo com Cido Gonçalves, das
150  organizações  de  catadores  existentes  no  Estado,  139  já  estão  com
documentação encaminhada e, destas, 105 já têm cadastro aprovado e podem ter
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acesso  à  Bolsa  Reciclagem.  Além  disso,  segundo  ele,  trimestralmente  são
beneficiados 1.130 catadores.

EMENDA Nº 67
(originada da Proposta de Ação Legislativa nº 2.139/2014)

Autoria: Comissão de Participação Popular
Programa: 217 - Segurança de Alimentos
Ação: .... - Incentivo à Mitigação do Uso de Agrotóxicos na Produção Agropecuária
Unidade Orçamentária: 2371 - Instituto Mineiro de Agropecuária
Finalidade:  promoção  do  uso  adequado  e  mitigação  do  uso  de  agrotóxicos  na

produção  agropecuária  por  meio  da  qualificação  de  usuários  e  demais  pessoas
envolvidas na orientação de uso e comercialização desses produtos.

Produto: Pessoa qualificada
Unidade de medida: Pessoa
Metas por região (R$1,00)
*  -  As  metas  físicas  e  financeiras  por  região  foram  publicadas  no  Diário  do

Legislativo, de 13.12.2014.
Cancelamento Compensatório:
Valor (R$): 300.000,00 - Programa: 999 - Reserva de Contingência - Ação: 9999 -

Reserva de Contingência
Justificação:  No cômputo  das  atividades  relacionadas  ao uso  de  agrotóxicos,  a

vigilância  e  a  conscientização  junto  aos  agricultores  e  comerciantes  exigem  um
aparelhamento  do  Estado  nem  sempre  condizente  com  sua  potencialidade  e
necessidade, dadas as limitações em termos de contingente de funcionários e dos
recursos destinados a essa área.  Assim, a solicitação de ações que promovam a
mitigação de uso de agrotóxicos na produção de alimentos por meio da qualificação
de agricultores  e  técnicos  nos municípios  devem ter  uma atenção especial  e  um
aporte adicional de recursos.

EMENDA Nº 68
(originada da Proposta de Ação Legislativa nº 2.140/2014)

Autoria: Comissão de Participação Popular
Programa: 046 - Qualidade Ambiental
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Ação: .... - Elaboração do Plano Estadual de Segurança Hídrica
Unidade Orçamentária: 2241 - Instituto Mineiro de Gestão das Águas
Finalidade:  Realização de diagnóstico  para  a  elaboração do Plano  Estadual  de

Segurança Hídrica.
Produto: Diagnóstico realizado
Unidade de medida: Diagnóstico
Metas por região (R$1,00)
*  -  As  metas  físicas  e  financeiras  por  região  foram  publicadas  no  Diário  do

Legislativo, de 13.12.2014.
Cancelamento Compensatório:
Valor (R$): 400.000,00 - Programa: 999 - Reserva de Contingência - Ação: 9999 -

Reserva de Contingência
EMENDA Nº 69

(originada da Proposta de Ação Legislativa nº 2.141/2014)
Autoria: Comissão de Participação Popular
Programa: 161 - Desenvolvimento Sustentável da Agricultura Familiar
Ação: 4086 - Feira Estadual de Agricultura Familiar - Agriminas
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
*  -  As  metas  físicas  e  financeiras  por  região  foram  publicadas  no  Diário  do

Legislativo, de 13.12.2014.
Cancelamento Compensatório:
Valor (R$): 456.000,00 - Programa: 999 - Reserva de Contingência - Ação: 9999 -

Reserva de Contingência
EMENDA Nº 70

(originada da Proposta de Ação Legislativa nº 2.143/2014)
Autoria: Comissão de Participação Popular
Programa: 109 - Proteção da Biodiversidade e Unidades de Conservação
Ação: .... - Regularização Fundiária de Unidades de Conservação
Unidade Orçamentária: 2101 - Instituto Estadual de Florestas
Finalidade:  Promover  a  regularização  fundiária  das  unidades  de  conservação

estaduais  já  existentes  como forma de  eliminar  o  passivo  ambiental  existente  no
Estado.
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Produto: Área regularizada
Unidade de medida: Hectare
Metas por região (R$1,00)
*  -  As  metas  físicas  e  financeiras  por  região  foram  publicadas  no  Diário  do

Legislativo, de 13.12.2014.
Cancelamento Compensatório:
Valor (R$): 100.000,00 - Programa: 999 - Reserva de Contingência - Ação: 9999 -

Reserva de Contingência
Justificação: A regularização fundiária em Unidades de Conservação - UCs - tem o

objetivo  de  amenizar  os  conflitos  gerados  pela  demora  nas  desapropriações  das
propriedades  particulares  situadas  no  interior  dessas  áreas  protegidas.  Segundo
dados apresentados pelo diretor-geral do Instituto Estadual de Florestas - IEF - em
audiência pública promovida pela ALMG no âmbito do monitoramento do PPAG em
2013, havia à época um passivo de 350.000 a 400.000ha de áreas sem regularização
fundiária  nas UCs de Minas Gerais.  Os números apresentados refletem um dado
alarmante e implicam em sérias consequências na vida dos proprietários de terras
abarcadas pelas UCs e na qualidade da proteção da biodiversidade nelas existente.
Isso  porque,  uma  vez  criada  uma  UC  de  proteção  integral,  ficam  proibidas  as
atividades causadoras de impactos, tais como o cultivo de alimentos, o extrativismo
ou  a  criação  de  animais.  E,  nos  casos  em  que  a  desapropriação  e  a  devida
indenização não são imediatas, não só o proprietário fica impedido de produzir, como
fica sem recursos para adquirir novas terras com tal finalidade. A situação se agrava
ainda mais quando os moradores não conseguem comprovar a posse dos terrenos, e
quando se trata de agricultores familiares que não possuem outras fontes de renda.
Tendo em vista que o Estado não avançou na regularização dessas áreas em 2014 é
necessário que essa Ação seja recriada.

EMENDA Nº 71
(originada da Proposta de Ação Legislativa nº 2.144/2014)

Autoria: Comissão de Participação Popular
Programa: 144 - Promoção, Defesa da Cidadania no Campo e Acesso ao Crédito

Fundiário
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Ação: 4008 - Apoio às Parcerias Fundiárias e Ações de Cidadania
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
*  -  As  metas  físicas  e  financeiras  por  região  foram  publicadas  no  Diário  do

Legislativo, de 13.12.2014.
Cancelamento Compensatório:
Valor (R$): 60.000,00 - Programa: 999 - Reserva de Contingência - Ação: 9999 -

Reserva de Contingência
Justificação:  A ação  aponta  para  o  apoio  do  Estado  para  o  desenvolvimento

produtivo  de  os  assentamentos  e  famílias  destinatárias  de  processos  de
regularização  fundiária.  A meta  proposta  para  2014  de  R$20.000,00  é  bastante
modesta.

EMENDA Nº 72
(originada da Proposta de Ação Legislativa nº 2.146/2014)

Autoria: Comissão de Participação Popular
Programa: 152 - Fomento à Gestão Local de Políticas sobre Drogas
Ação: 4089 - Municipalização e Descentralização de Políticas sobre Drogas
Mudança de finalidade para:  Identificar,  articular  e estimular  as  ações, serviços,

recursos  sociais,  culturais  e  comunitários,  visando  ao  apoio  à  implantação  de
Conselhos Municipais de Políticas sobre Drogas e à consolidação e efetivação das
estratégias de municipalização e descentralização da Política Pública sobre Drogas.

EMENDA Nº 73
(originada da Proposta de Ação Legislativa nº 2.149/2014)

Autoria: Comissão de Participação Popular
Programa: 258 - Regularização Fundiária
Ação: .... - Discriminatória e Arrecadação de Terras Devolutas
Unidade Orçamentária: 2111 - Fundação Rural Mineira - Ruralminas
Finalidade:  Promover  ação discriminatória  no âmbito estadual  e arrecadar terras

devolutas para efetivar a regularização fundiária rural.
Produto: Áreas discriminadas e arrecadadas
Unidade de medida: Áreas regularizadas
Metas por região (R$1,00)
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*  -  As  metas  físicas  e  financeiras  por  região  foram  publicadas  no  Diário  do
Legislativo, de 13.12.2014.

Cancelamento Compensatório:
Valor (R$): 1.000.000,00 - Programa: 999 - Reserva de Contingência - Ação: 9999 -

Reserva de Contingência
Justificação:  Atualmente,  dentre  os  vários  desafios  para  a  efetivação  do

reordenamento agrário,  destacam-se a superação da falta de estrutura (humana e
financeira),  entraves  burocráticos  e  jurídicos  nos  processos  da  desapropriação
fundiária  de  terras  consideradas  improdutivas  e  de  ocupação de  terras  devolutas
(terras  públicas)  e  a  estruturação  dos  assentamentos.  A  nova  ação  proposta,
Discriminatória  e  Arrecadação  de  Terras  Devolutas,  visará  promover  uma  ação
discriminatória em todo o âmbito estadual e arrecadar terras devolutas para efetivar a
regularização fundiária rural.

EMENDA Nº 74
(originada da Proposta de Ação Legislativa nº 2.151/2014)

Autoria: Comissão de Participação Popular
Programa: 020 - Infraestrutura de Defesa Social
Ação: 4055 - Atendimento ao Adolescente em Conflito com a Lei - Cumprimento de

Medidas Socioeducativas de Semiliberdade
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
*  -  As  metas  físicas  e  financeiras  por  região  foram  publicadas  no  Diário  do

Legislativo, de 13.12.2014.
Cancelamento Compensatório:
Valor (R$): 2.000.000,00 - Programa: 999 - Reserva de Contingência - Ação: 9999 -

Reserva de Contingência
EMENDA Nº 75

(originada da Proposta de Ação Legislativa nº 2.152/2014)
Autoria: Comissão de Participação Popular
Programa: 046 - Qualidade Ambiental
Ação: .... - Apoio à Inscrição de Estabelecimentos Rurais da Agricultura Familiar no

do Cadastro Ambiental Rural - CAR
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Unidade Orçamentária: 2101 - Instituto Estadual de Florestas
Finalidade: Estruturar escritórios regionais do Sisema, para realização do Cadastro

Ambiental Rural - CAR, de estabelecimentos até quatro módulos fiscais.
Produto: Unidade regional apoiada
Unidade de medida: Unidade regional
Metas por região (R$1,00)
*  -  As  metas  físicas  e  financeiras  por  região  foram  publicadas  no  Diário  do

Legislativo, de 13.12.2014.
Cancelamento Compensatório:
Valor (R$): 720.800,00 - Programa: 999 - Reserva de Contingência - Ação: 9999 -

Reserva de Contingência
Justificação: Com o advento do Novo Código Florestal (Lei Federal nº 12.651, de 25

de maio de 2012) e da Lei Florestal Mineira (nº 20.992, de 16 de dezembro de 2013,
que segue os parâmetros da lei federal), criou-se o Cadastro Ambiental Rural - CAR
no  âmbito  do  Sistema  Nacional  de  Informação  sobre  Meio  Ambiente  -  Sinima,
obrigatório para todos os imóveis rurais, com a finalidade de integrar as informações
ambientais  das  propriedades  e  posses  rurais,  compondo  base  de  dados  para
controle,  monitoramento,  planejamento  ambiental  e  econômico.  O  prazo  para  a
efetivação do cadastro se estende até 6/5/2015. Em Minas Gerais existem cerca de
467.000 propriedades rurais de Agricultura Familiar, todas elas sujeitas às exigências
legais de cadastramento. Com base na lei mineira, para o registro de Reserva legal
no  CAR em  imóvel  de  agricultor  familiar,  o  poder  público  garantirá  a  assistência
técnica,  além  de  apoio  técnico  e  jurídico  gratuito,  cabendo  ao  órgão  ambiental
estadual ou à instituição habilitada realizar a captação das coordenadas geográficas
da referida área. Em especial,  é obrigação legal do Estado apoiar tecnicamente a
inscrição dos imóveis de agricultores familiares e outros com área de até 4 módulos
fiscais. O elevado número de estabelecimentos rurais da agricultura familiar aponta o
desafio estabelecido. Como esta tarefa não está prevista objetivamente em nenhuma
ação do PPAG sugerimos a sua inclusão, posto ser o CAR importante instrumento
para a regularização ambiental das propriedades rurais.
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EMENDA Nº 76
(originada da Proposta de Ação Legislativa nº 2.154/2014)

Autoria: Comissão de Participação Popular
Programa: 034 - Minas mais Segura
Ação: .... - Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas
Unidade Orçamentária: 1451 - Secretaria de Estado de Defesa Social
Finalidade: Apoiar as ações do Programa de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas

e  do  respectivo  Comitê  Interinstitucional  e  realizar  ações  de  sensibilização  e
campanhas relacionadas ao tema.

Produto: Campanha realizada
Unidade de medida: Campanha
Metas por região (R$1,00)
*  -  As  metas  físicas  e  financeiras  por  região  foram  publicadas  no  Diário  do

Legislativo, de 13.12.2014.
Cancelamento Compensatório:
Valor (R$): 450.000,00 - Programa: 999 - Reserva de Contingência - Ação: 9999 -

Reserva de Contingência
EMENDA Nº 77

(originada da Proposta de Ação Legislativa nº 2.155/2014)
Autoria: Comissão de Participação Popular
Programa: 182 - Monitoramento e Fiscalização Ambiental
Ação: .... - Revisão do Zoneamento Ecológico Econômico
Unidade Orçamentária: 2101 - Instituto Estadual de Florestas
Finalidade: Definir em escala adequada à fiscalização e ao licenciamento ambiental,

os limites das áreas prioritárias para conservação da biodiversidade.
Produto: Revisão do ZEE concluída
Unidade de medida: Revisão do ZEE
Metas por região (R$1,00)
*  -  As  metas  físicas  e  financeiras  por  região  foram  publicadas  no  Diário  do

Legislativo, de 13.12.2014.
Cancelamento Compensatório:
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Valor (R$): 785.000,00 - Programa: 999 - Reserva de Contingência - Ação: 9999 -
Reserva de Contingência

Justificação: Embora o Zoneamento Ecológico Econômico já tenha sido realizado
no Estado, medidas como a fiscalização e o licenciamento ambiental, que levam em
conta o conhecimento das áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade,
necessitam  de  instrumentos  que  possibilitem  a  caracterização  da  vegetação  em
escala mais adequada, com exigências de novos estudos.

EMENDA Nº 78
(originada da Proposta de Ação Legislativa nº 2.156/2014)

Autoria: Comissão de Participação Popular
Programa: 161 - Desenvolvimento Sustentável da Agricultura Familiar
Ação: .... - Capacitação para o Empreendedorismo Rural
Unidade  Orçamentária:  1231 -  Secretaria  de  Estado  de  Agricultura,  Pecuária  E

Abastecimento
Finalidade:  Apoiar  o  empreendedorismo  de  jovens  rurais,  egressos  da  Escola

Família Agrícola e de outros cursos técnicos, tecnológicos e universitários de ciências
agrárias.

Produto: Jovem atendido
Unidade de medida: Jovem
Metas por região (R$1,00)
*  -  As  metas  físicas  e  financeiras  por  região  foram  publicadas  no  Diário  do

Legislativo, de 13.12.2014.
Cancelamento Compensatório:
Valor (R$): 200.000,00 - Programa: 999 - Reserva de Contingência - Ação: 9999 -

Reserva de Contingência
Justificação:  A proposta  em  análise  é  coerente  com  as  políticas  da  agricultura

familiar e pode ter como foco a facilitação, pelo Estado, do acesso desses jovens às
linhas de crédito específicas do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura
Familiar - Pronaf - e sua organização para fornecimento de alimentos no Programa
Nacional de Alimentação Escolar - Pnae e no Programa de Aquisição de Alimentos -
PAA.
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EMENDA Nº 79
(originada da Proposta de Ação Legislativa nº 2.158/2014)

Autoria: Comissão de Participação Popular
Programa: 020 - Infraestrutura de Defesa Social
Ação: 1206 - Modernização do Sistema Socioeducativo
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
*  -  As  metas  físicas  e  financeiras  por  região  foram  publicadas  no  Diário  do

Legislativo, de 13.12.2014.
Cancelamento Compensatório:
Valor (R$): 2.200.000,00 - Programa: 999 - Reserva de Contingência - Ação: 9999 -

Reserva de Contingência
EMENDA Nº 80

(originada da Proposta de Ação Legislativa nº 2.159/2014)
Autoria: Comissão de Participação Popular
Programa: 217 - Segurança de Alimentos
Ação: 4549 - Inspeção de Produtos Agroindustriais
Mudança de finalidade para:  Verificar  a  garantia,  por  parte  da  indústria,  para  o

consumidor quanto a oferta de alimentos seguros em conformidade com os padrões
de identidade e qualidade vigentes e realizar cadastro de agroindústrias de pequeno
porte, para sua habilitação sanitária.

EMENDA Nº 81
(originada da Proposta de Ação Legislativa nº 2.170/2014)

Autoria: Comissão de Participação Popular
Programa: 726 - Acesso à Justiça
Ação: .... - Capacitação de membros e servidores da Defensoria Pública
Unidade Orçamentária: 1441 - Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais
Finalidade:  Promover  a  capacitação  de  defensores  e  servidores,  com  foco  nos

métodos  de solução extrajudicial  de  conflitos,  visando à  prestação de assistência
jurídica  mais  eficiente  e  qualificada  à  população  hipossuficiente,  à  diminuição  da
judicialização  de  conflitos  e  à  melhoria  da  gestão  das  atividades  da  Defensoria
Pública.
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Produto: Defensor/servidor capacitado
Unidade de medida: Defensor/servidor
Metas por região (R$1,00)
*  -  As  metas  físicas  e  financeiras  por  região  foram  publicadas  no  Diário  do

Legislativo, de 13.12.2014.
Cancelamento Compensatório:
Valor (R$): 500.000,00 - Programa: 999 - Reserva de Contingência - Ação: 9999 -

Reserva de Contingência
Justificação: Subsidiar a capacitação dos defensores públicos e servidores técnicos

em programas próprios e externos de capacitação com ênfase em áreas que auxiliam
na gestão  do  crescimento  evidente  da  Defensoria  Pública  de  Minas  Gerais  e  na
qualidade do serviço prestado à comunidade, visando mais eficiência e qualificação.
O programa de capacitação será direcionado para métodos de soluções pacíficas de
conflitos  (mediação,  conciliação,  justiça  restaurativa  e  arbitragem),  bem como em
gestão pública e qualidade do atendimento.

EMENDA Nº 82
(originada da Proposta de Ação Legislativa nº 2.176/2014)

Autoria: Comissão de Participação Popular
Programa: 151 - Educação Profissional para Inserção no Mundo do Trabalho
Ação: 4323 - Elevação de Escolaridade
Mudança  de finalidade para:  Elevar  a  escolaridade  do  trabalhador,  inclusive  do

trabalhador  do  campo,  para  que  ele  possa  absorver,  com  maior  aprendizado  e
entendimento, novos conhecimentos técnicos de uma profissão, bem como atender
às exigências de empregadores por escolaridade formal; potencializar a inserção do
trabalhador  no  mercado de  trabalho  a  fim  de possibilitar  a  qualificação de novas
competências básicas e específicas, de acordo com as demandas.

Justificação: Alteração da finalidade para destacar o objetivo de atendimento ao
trabalhador do campo, no âmbito da ação.

EMENDA Nº 83
Autoria: Gil Pereira - PP
Programa: 017 - Pró-Escola
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Ação: 4593 - Gestão da Infraestrutura do Sistema Estadual de Educação - Ensino
Fundamental

Mudança de unidade orçamentária para: 1011 - Assembleia Legislativa do Estado
de Minas Gerais

Mudança de produto para: Ação realizada
Mudança de unidade de medida para: % de obra realizada

EMENDAS AO PROJETO DE LEI Nº 5.497/2014
EMENDA Nº 1

Emenda de despesa: 1
Autor: Antônio Carlos Arantes
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)
Valor: R$70.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 2
Emenda de despesa: 2
Autor: Antônio Carlos Arantes
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento
Objeto do Gasto: Infraestruturas do Setor Agropecuário (despesas de capital)
Valor: R$220.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 3
Emenda de despesa: 3
Autor: Antônio Carlos Arantes
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura Urbana e

Rural (despesas de capital)
Valor: R$100.000,00
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Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA Nº 4

Emenda de despesa: 4
Autor: Antônio Carlos Arantes
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Turismo e Esportes
Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)
Valor: R$850.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 5
Emenda de despesa: 5
Autor: Antônio Carlos Arantes
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação
Objeto  do  Gasto:  Gestão da  Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação -

Ensino Fundamental (despesas de capital)
Valor: R$160.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 6
Emenda de despesa: 6
Autor: Antônio Carlos Arantes
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto  do  Gasto:  Apoio  Financeiro  e  Material  a  Entidades  Voltadas  à  Área  de

Assistência Social (despesas de capital)
Valor: R$30.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 7
Emenda de despesa: 7
Autor: Antônio Carlos Arantes
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)
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Valor: R$70.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 8
Emenda de despesa: 8
Autor: Deiró Marra
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)
Valor: R$1.500.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 9
Emenda de despesa: 9
Autor: Deiró Marra
Unidade Orçamentária Beneficiada: Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas

Gerais
Objeto  do  Gasto:  Reforma  e  Ampliação  de  Unidades  Prediais  do  CBMMG  -

Construção da Sede do Corpo de Bombeiros do Município de Patrocínio. (despesas
de capital)

Valor: R$3.000.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 10
Emenda de despesa: 10
Autor: Antônio Carlos Arantes
Unidade Orçamentária  Beneficiada:  Departamento  de  Estradas  de Rodagem do

Estado de Minas Gerais
Objeto do Gasto: Elaboração de Projetos e Estudos de Engenharia e Análise do

Valor  -  Construção  de  Um  Anel  Rodoviário  no  Entorno  da  Cidade  de  Guaxupé.
(despesas de capital)

Valor: R$1.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
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EMENDA Nº 11
Emenda de despesa: 11
Autor: Antônio Carlos Arantes
Unidade Orçamentária  Beneficiada:  Departamento  de  Estradas  de Rodagem do

Estado de Minas Gerais
Objeto do Gasto: Caminhos de Minas - Pavimentação da Estrada Entre Coqueiral e

Boa Esperança. (despesas de capital)
Valor: R$1.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 12
Emenda de despesa: 12
Autor: Antônio Carlos Arantes
Unidade Orçamentária  Beneficiada:  Departamento  de  Estradas  de Rodagem do

Estado de Minas Gerais
Objeto  do  Gasto:  Implantação,  Pavimentação  e  Recuperação  de  Acessos

Municipais e Vias Urbanas - Duplicação de Trecho da Mg-164 Compreendido Entre a
Br-262 e a Cidade de Bom Despacho. (despesas de capital)

Valor: R$1.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 13
Emenda de despesa: 13
Autor: Antônio Carlos Arantes
Unidade Orçamentária  Beneficiada:  Departamento  de  Estradas  de Rodagem do

Estado de Minas Gerais
Objeto do Gasto: Caminhos de Minas -  Pavimentação da Estrada Entre Jacuí e

Fortaleza de Minas. (despesas de capital)
Valor: R$1.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 14
Emenda de despesa: 14
Autor: Pinduca Ferreira
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Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e
Desenvolvimento Social

Objeto  do  Gasto:  Apoio  Financeiro  e  Material  a  Entidades  Voltadas  à  Área  de
Assistência Social (despesas correntes)

Valor: R$1.500.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 15
Emenda de despesa: 15
Autor: Paulo Lamac
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura
Objeto do Gasto: Apoio à Cultura Popular e Imaterial (despesas correntes)
Valor: R$150.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 16
Emenda de despesa: 16
Autor: Paulo Lamac
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto  do  Gasto:  Apoio  Financeiro  e  Material  a  Entidades  Voltadas  à  Área  de

Assistência Social (despesas de capital)
Valor: R$400.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 17
Emenda de despesa: 17
Autor: Paulo Lamac
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação
Objeto  do  Gasto:  Gestão da  Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação -

Ensino Fundamental (despesas de capital)
Valor: R$200.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
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EMENDA Nº 18
Emenda de despesa: 18
Autor: Paulo Lamac
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)
Valor: R$400.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 19
Emenda de despesa: 19
Autor: Paulo Lamac
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Turismo e Esportes
Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)
Valor: R$100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 20
Emenda de despesa: 20
Autor: Paulo Lamac
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)
Valor: R$250.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 21
Emenda de despesa: 21
Autor: Paulo Lamac
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura
Objeto do Gasto: Estímulo à Produção e Circulação Cultural - Conceder Premiação

Cultural Com Objetivo de Promover, Proteger e Divulgar o Movimento Junino Mineiro
(despesas correntes)

Valor: R$200.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
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EMENDA Nº 22
Emenda de despesa: 22
Autor: Paulo Lamac
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura
Objeto do Gasto: Apoio à Cultura Popular  e Imaterial  -  Realização do Concurso

Estadual  dos  Quadrilheiros  Juninos  Mineiros  -  Contemplando  Etapas  Regionais
(despesas correntes)

Valor: R$450.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 23
Emenda de despesa: 23
Autor: Paulo Lamac
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura
Objeto do Gasto: Apoio à Cultura Popular e Imaterial - Realização do Arraial de Belô

2015 - Concurso de Quadrilhas do Grupo Especial (despesas correntes)
Valor: R$250.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 24
Emenda de despesa: 24
Autor: Paulo Lamac
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Defesa Social
Objeto  do  Gasto:  Polícia  para  a  Cidadania  -  Capacitar  Policiais  Militares  para

Atuarem  Como Instrutores  do  Programa Educacional  de  Resistência  às  Drogas  -
Proerd (despesas correntes)

Valor: R$300.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 25
Emenda de despesa: 25
Autor: Paulo Lamac
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação
Objeto  do  Gasto:  Gestão da  Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação -
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Ensino Fundamental - Resgatar e Manter as Fanfarras Escolares de Minas (despesas
de capital)

Valor: R$500.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 26
Emenda de despesa: 26
Autor: Paulo Lamac
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação
Objeto  do  Gasto:  Gestão da  Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação -

Ensino Médio - Resgatar e Manter as Fanfarras Escolares de Minas (despesas de
capital)

Valor: R$500.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 27
Emenda de despesa: 27
Autor: Paulo Lamac
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação
Objeto do Gasto: Educação em Tempo Integral - Ensino Fundamental - Resgatar e

Manter as Fanfarras Escolares de Minas (despesas de capital)
Valor: R$500.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 28
Emenda de despesa: 28
Autor: Paulo Lamac
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura Urbana e

Rural - Pavimentação da Rua Vinte (Entre as Ruas Vinte e Três e Sem Nome), Bairro
Vista do Sol, Município de Belo Horizonte / MG (despesas de capital)

Valor: R$200.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
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EMENDA Nº 29
Emenda de despesa: 29
Autor: Paulo Lamac
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura Urbana e

Rural - Pavimentação da Rua Dois (Entre as Ruas Treze e Sete), Bairro Vista do Sol,
Município de Belo Horizonte / MG (despesas de capital)

Valor: R$200.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 30
Emenda de despesa: 30
Autor: Paulo Lamac
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Turismo e Esportes
Objeto  do  Gasto:  Ampliação  e  Reestruturação  de  Espaços  Esportivos  -

Revitalização da Pista de  Cooper  da  Avenida dos Andradas (Trecho Entre a Rua
Itamar - Bairro Vera Cruz Até Avenida Silviano Brandão - Bairro Horto), Município de
Belo Horizonte / MG (despesas de capital)

Valor: R$200.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 31
Emenda de despesa: 31
Autor: Paulo Lamac
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Regional, Política Urbana e Gestão Metropolitana
Objeto do Gasto: Construção, Reformas e Melhorias em Unidades Habitacionais -

Revitalização do Conjunto Habitacional Granja Iv, Localizado na Rua Olaria, Bairro
Granja de Freitas, Município de Belo Horizonte / MG (despesas de capital)

Valor: R$500.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
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EMENDA Nº 32
Emenda de despesa: 32
Autor: Paulo Lamac
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem  -  Reforma  do  Cemitério  da  Saudade,  Município  de  Belo  Horizonte  /  MG
(despesas de capital)

Valor: R$1.000.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 33
Emenda de despesa: 33
Autor: Paulo Lamac
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Fundação  Hospitalar  do  Estado  de  Minas

Gerais
Objeto  do  Gasto:  Gestão da Política Hospitalar  -  Complexo de Saúde Mental  -

Reforma e Ampliação do Centro Mineiro de Toxicomania (despesas de capital)
Valor: R$500.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 34
Emenda de despesa: 34
Autor: Paulo Lamac
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Fundação  Hospitalar  do  Estado  de  Minas

Gerais
Objeto  do  Gasto:  Gestão da Política Hospitalar  -  Complexo de Saúde Mental  -

Capacitação  dos  Profissionais  do  Centro  Mineiro  de  Toxicomania  (despesas
correntes)

Valor: R$250.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 35
Emenda de despesa: 35
Autor: Paulo Lamac



1379
____________________________________________________________________________

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Fundação  Hospitalar  do  Estado  de  Minas
Gerais

Objeto  do  Gasto:  Gestão da Política Hospitalar  -  Complexo de Saúde Mental  -
Aquisição de Uma Van de 15 (Quinze)  Lugares para Transportar  os Pacientes do
Centro Mineiro de Toxicomania (despesas de capital)

Valor: R$150.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 36
Emenda de despesa: 36
Autor: Paulo Lamac
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Defesa Social
Objeto  do  Gasto:  Custódia  e  Ressocialização  de  Presos  -  Aquisição  de

Tornozeleiras  para  o  Sistema  Prisional  Mineiro  e  a  Manutenção  do  Sistema  de
Monitoramento (despesas de capital)

Valor: R$2.000.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 37
Emenda de despesa: 37
Autor: Paulo Lamac
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto  do  Gasto:  Promoção  de  Direitos  Humanos  -  Ampliar  o  Atendimento

Realizado Pelo Escritório de Direitos Humanos Ligado a Subsecretaria de Direitos
Humanos (despesas de capital)

Valor: R$500.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 38
Emenda de despesa: 38
Autor: Sávio Souza Cruz
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -
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Padem (despesas de capital)
Valor: R$500.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 39
Emenda de despesa: 39
Autor: Sávio Souza Cruz
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura Urbana e

Rural (despesas de capital)
Valor: R$500.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 40
Emenda de despesa: 40
Autor: Sávio Souza Cruz
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Regional, Política Urbana e Gestão Metropolitana
Objeto do Gasto: Ações Urbanísticas Pontuais (despesas de capital)
Valor: R$500.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 41
Emenda de despesa: 41
Autor: Antônio Carlos Arantes
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento
Objeto do Gasto: Apoio a Comercialização da Agricultura Familiar - Aquisição de

50.000 Caixas Plásticas, Retornáveis e Higienizáveis, Padronizadas no Modelo 6424,
Aprovadas e Regulamentadas Pela Ceasaminas. (despesas de capital)

Valor: R$1.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
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EMENDA Nº 42
Emenda de despesa: 42
Autor: Tiago Ulisses
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)
Valor: R$1.500.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 43
Emenda de despesa: 43
Autor: Gustavo Corrêa
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto  do  Gasto:  Apoio  Financeiro  e  Material  a  Entidades  Voltadas  à  Área  de

Assistência Social (despesas de capital)
Valor: R$200.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 44
Emenda de despesa: 44
Autor: Gustavo Corrêa
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)
Valor: R$150.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 45
Emenda de despesa: 45
Autor: Gustavo Corrêa
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)
Valor: R$850.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
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EMENDA Nº 46
Emenda de despesa: 46
Autor: Gustavo Corrêa
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Turismo e Esportes
Objeto do Gasto: Incentivo a Projetos Esportivos (despesas correntes)
Valor: R$100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 47
Emenda de despesa: 47
Autor: Gustavo Corrêa
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação
Objeto  do  Gasto:  Gestão da  Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação -

Ensino Fundamental (despesas de capital)
Valor: R$50.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 48
Emenda de despesa: 48
Autor: Gustavo Corrêa
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento
Objeto do Gasto: Infraestruturas do Setor Agropecuário (despesas de capital)
Valor: R$150.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 49
Emenda de despesa: 49
Autor: Paulo Lamac
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Estruturação da Rede de Proteção de Direitos Humanos - Apoio à

Estruturação dos  Conselhos  Tutelares  e Municipais  dos  Direitos  da  Criança e do
Adolescente (despesas de capital)
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Valor: R$700.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 50
Emenda de despesa: 50
Autor: Paulo Lamac
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto:  Educação em Direitos Humanos -  Capacitação Continuada de

Conselheiros - Escolas de Conselhos (despesas correntes)
Valor: R$300.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 51
Emenda de despesa: 51
Autor: Marques Abreu
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Turismo e Esportes
Objeto do Gasto: Incentivo a Projetos Esportivos (despesas de capital)
Valor: R$1.500.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 52
Emenda de despesa: 52
Autor: Anselmo José Domingos
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)
Valor: R$1.500.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 53
Emenda de despesa: 53
Autor: Carlos Pimenta
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas correntes)



1384
____________________________________________________________________________

Valor: R$750.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 54
Emenda de despesa: 54
Autor: Carlos Pimenta
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)
Valor: R$750.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 55
Emenda de despesa: 55
Autor: Durval Ângelo
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)
Valor: R$1.200.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 56
Emenda de despesa: 56
Autor: Durval Ângelo
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura
Objeto do Gasto: Estímulo à Produção e Circulação Cultural (despesas correntes)
Valor: R$300.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 57
Emenda de despesa: 57
Autor: Arlen Santiago
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto  do  Gasto:  Apoio  Financeiro  e  Material  a  Entidades  Voltadas  à  Área  de

Assistência Social (despesas de capital)
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Valor: R$800.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 58
Emenda de despesa: 58
Autor: Arlen Santiago
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)
Valor: R$700.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 59
Emenda de despesa: 59
Autor: Antonio Lerin
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Turismo e Esportes
Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)
Valor: R$300.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 60
Emenda de despesa: 60
Autor: Antonio Lerin
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Turismo e Esportes
Objeto do Gasto: Incentivo a Projetos Esportivos (despesas correntes)
Valor: R$200.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 61
Emenda de despesa: 61
Autor: Antonio Lerin
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto  do  Gasto:  Apoio  Financeiro  e  Material  a  Entidades  Voltadas  à  Área  de

Assistência Social (despesas de capital)
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Valor: R$300.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 62
Emenda de despesa: 62
Autor: Antonio Lerin
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto  do  Gasto:  Apoio  Financeiro  e  Material  a  Entidades  Voltadas  à  Área  de

Assistência Social (despesas correntes)
Valor: R$200.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 63
Emenda de despesa: 63
Autor: Antonio Lerin
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação
Objeto  do  Gasto:  Gestão da  Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação -

Ensino Fundamental (despesas correntes)
Valor: R$100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 64
Emenda de despesa: 64
Autor: Antonio Lerin
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação
Objeto  do  Gasto:  Gestão da  Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação -

Ensino Médio (despesas correntes)
Valor: R$250.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 65
Emenda de despesa: 65
Autor: Antonio Lerin
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação
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Objeto do Gasto: Atendimento aos Municípios (despesas correntes)
Valor: R$150.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 66
Emenda de despesa: 66
Autor: João Leite
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação
Objeto  do  Gasto:  Gestão da  Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação -

Ensino Fundamental (despesas de capital)
Valor: R$100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 67
Emenda de despesa: 67
Autor: João Leite
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura
Objeto do Gasto: Estímulo à Produção e Circulação Cultural (despesas correntes)
Valor: R$80.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 68
Emenda de despesa: 68
Autor: João Leite
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Turismo e Esportes
Objeto do Gasto: Incentivo a Projetos Esportivos (despesas correntes)
Valor: R$150.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 69
Emenda de despesa: 69
Autor: João Leite
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Turismo e Esportes
Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)
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Valor: R$150.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 70
Emenda de despesa: 70
Autor: João Leite
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto  do  Gasto:  Apoio  Financeiro  e  Material  a  Entidades  Voltadas  à  Área  de

Assistência Social (despesas correntes)
Valor: R$150.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 71
Emenda de despesa: 71
Autor: João Leite
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)
Valor: R$470.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 72
Emenda de despesa: 72
Autor: João Leite
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas correntes)
Valor: R$100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 73
Emenda de despesa: 73
Autor: João Leite
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)



1389
____________________________________________________________________________

Valor: R$300.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 74
Emenda de despesa: 74
Autor: Jayro Lessa
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)
Valor: R$1.500.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 75
Emenda de despesa: 75
Autor: Bosco
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)
Valor: R$800.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 76
Emenda de despesa: 76
Autor: Bosco
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto  do  Gasto:  Apoio  Financeiro  e  Material  a  Entidades  Voltadas  à  Área  de

Assistência Social (despesas de capital)
Valor: R$400.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 77
Emenda de despesa: 77
Autor: Bosco
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação
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Objeto  do  Gasto:  Gestão da  Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação -
Ensino Médio (despesas de capital)

Valor: R$150.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 78
Emenda de despesa: 78
Autor: Bosco
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Turismo e Esportes
Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)
Valor: R$150.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 79
Emenda de despesa: 79
Autor: Adalclever Lopes
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)
Valor: R$1.500.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 80
Emenda de despesa: 80
Autor: Gil Pereira
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)
Valor: R$500.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 81
Emenda de despesa: 81
Autor: Gil Pereira
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)
Valor: R$500.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 82
Emenda de despesa: 82
Autor: Gil Pereira
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Turismo e Esportes
Objeto do Gasto: Incentivo a Projetos Esportivos (despesas correntes)
Valor: R$500.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 83
Emenda de despesa: 83
Autor: Dilzon Melo
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)
Valor: R$1.500.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 84
Emenda de despesa: 84
Autor: Bonifácio Mourão
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)
Valor: R$1.220.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 85
Emenda de despesa: 85
Autor: Bonifácio Mourão
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
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Objeto  do  Gasto:  Apoio  Financeiro  e  Material  a  Entidades  Voltadas  à  Área  de
Assistência Social (despesas de capital)

Valor: R$280.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 86
Emenda de despesa: 86
Autor: Braulio Braz
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)
Valor: R$1.500.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 87
Emenda de despesa: 87
Autor: Romel Anízio
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)
Valor: R$1.000.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 88
Emenda de despesa: 88
Autor: Romel Anízio
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Regional, Política Urbana e Gestão Metropolitana
Objeto do Gasto: Ações Urbanísticas Pontuais (despesas de capital)
Valor: R$500.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 89
Emenda de despesa: 89
Autor: Romel Anízio
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras
Públicas

Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura Urbana e
Rural (despesas de capital)

Valor: R$500.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 90
Emenda de despesa: 90
Autor: Romel Anízio
Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Militar do Estado de Minas Gerais
Objeto do Gasto: Policiamento Ostensivo Geral (despesas de capital)
Valor: R$300.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 91
Emenda de despesa: 91
Autor: Inácio Franco
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto  do  Gasto:  Apoio  Financeiro  e  Material  a  Entidades  Voltadas  à  Área  de

Assistência Social (despesas de capital)
Valor: R$500.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 92
Emenda de despesa: 92
Autor: Inácio Franco
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura Urbana e

Rural (despesas de capital)
Valor: R$500.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
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EMENDA Nº 93
Emenda de despesa: 93
Autor: Inácio Franco
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)
Valor: R$200.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 94
Emenda de despesa: 94
Autor: Inácio Franco
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Turismo e Esportes
Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de
capital)
Valor: R$100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 95
Emenda de despesa: 95
Autor: Inácio Franco
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Turismo e Esportes
Objeto do Gasto: Incentivo a Projetos Esportivos (despesas correntes)
Valor: R$50.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 96
Emenda de despesa: 96
Autor: Inácio Franco
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação
Objeto do Gasto: Gestão da Infraestrutura do Sistema Estadual de Educação - Ensino
Fundamental (despesas de capital)
Valor: R$150.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
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EMENDA Nº 97
Emenda de despesa: 97
Autor: Sargento Rodrigues
Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Militar do Estado de Minas Gerais
Objeto do Gasto: Policiamento Ostensivo Geral - Reforma do Quartel do 5º Pelotão

da 4ª Cia Pm Ind - Planura (despesas de capital)
Valor: R$30.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 98
Emenda de despesa: 98
Autor: Sargento Rodrigues
Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Militar do Estado de Minas Gerais
Objeto do Gasto: Policiamento Ostensivo Geral - Aquisição de Material Permanente

Pela 10ª Cia Mesp Pm Patos de Minas (despesas de capital)
Valor: R$10.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 99
Emenda de despesa: 99
Autor: Sargento Rodrigues
Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Militar do Estado de Minas Gerais
Objeto do Gasto: Policiamento Ostensivo Geral  - Aquisição Material  Permanente

Pela 156ª Cia Pm (despesas de capital)
Valor: R$10.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 100
Emenda de despesa: 100
Autor: Sargento Rodrigues
Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Militar do Estado de Minas Gerais
Objeto do Gasto: Policiamento Ostensivo Geral  - Aquisição Material  Permanente

Pela 230ª Cia Pm (despesas de capital)
Valor: R$10.000,00
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Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA Nº 101

Emenda de despesa: 101
Autor: Sargento Rodrigues
Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Militar do Estado de Minas Gerais
Objeto do Gasto: Policiamento Ostensivo Geral  - Aquisição Material  Permanente

Pela 86ª Cia Pm (despesas de capital)
Valor: R$10.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 102
Emenda de despesa: 102
Autor: Sargento Rodrigues
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem - Município de Natalândia (despesas de capital)
Valor: R$100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 103
Emenda de despesa: 103
Autor: Sargento Rodrigues
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem - Município de Cambuquira (despesas de capital)
Valor: R$100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 104
Emenda de despesa: 104
Autor: Sargento Rodrigues
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem - Município de Ilicínea (despesas de capital)
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Valor: R$50.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 105
Emenda de despesa: 105
Autor: Sargento Rodrigues
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura Urbana e

Rural  -  Asfaltamento  de  Ruas  no  Bairro  Palmeira,  Município  de  Belo  Horizonte
(despesas de capital)

Valor: R$50.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 106
Emenda de despesa: 106
Autor: Sargento Rodrigues
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem - Município de Riachinho (despesas de capital)
Valor: R$100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 107
Emenda de despesa: 107
Autor: Sargento Rodrigues
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura Urbana e

Rural  -  Pavimentação  da  Avenida  Harley  de  Almeida,  Município  de  Piranguinho.
(despesas de capital)

Valor: R$50.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
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EMENDA Nº 108
Emenda de despesa: 108
Autor: Sargento Rodrigues
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem - Construção de Praça na Vila do Espera Tapa, Zona Rural do Município de
Paracatu. (despesas de capital)

Valor: R$50.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 109
Emenda de despesa: 109
Autor: Sargento Rodrigues
Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Militar do Estado de Minas Gerais
Objeto do Gasto: Policiamento Ostensivo Geral - Reforma da Quadra Poliesportiva

do 2º Pelotão de Salinas (despesas de capital)
Valor: R$40.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 110
Emenda de despesa: 110
Autor: Sargento Rodrigues
Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Militar do Estado de Minas Gerais
Objeto  do  Gasto:  Desenvolvimento  do  Ensino  Médio  do  Colégio  Tiradentes  de

Minas  Gerais  -  Melhorias  da  Infra  Estrutura  do  Colégio  Tiradentes  Localizado  no
Município de Teófilo Otôni (despesas de capital)

Valor: R$40.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 111
Emenda de despesa: 111
Autor: Sargento Rodrigues
Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Militar do Estado de Minas Gerais
Objeto  do  Gasto:  Policiamento  Ostensivo  Geral  -  Aquisição  de  Mobiliário  para
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Quartel do Município de Carrancas (despesas de capital)
Valor: R$20.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 112
Emenda de despesa: 112
Autor: Sargento Rodrigues
Unidade Orçamentária Beneficiada: Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas

Gerais
Objeto  do  Gasto:  Manutenção  e  Ampliação  do  Sistema  de  Comunicação  e

Tecnologia  da  Informação  -  Aquisição  de  Material  de  Informática  (Impressoras  e
Computador) Pelo 1º Pelotão da 2ª Cia CBMMG Urgência e Emergência da Cidade
de Patos de Minas (despesas de capital)

Valor: R$10.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 113
Emenda de despesa: 113
Autor: Paulo Lamac
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Defesa Social
Objeto do Gasto: Polícia para a Cidadania - Aquisição de Veículos (Caminhão 3.4,

Micro Ônibus, Van (16 Lugares) e Viatura), Instrumentos Musicais e Equipamentos
para Realizar Melhorias na Infraestrutura do Serviço Juventude e Policia. (despesas
de capital)

Valor: R$1.000.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 114
Emenda de despesa: 114
Autor: Paulo Lamac
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Defesa Social
Objeto  do  Gasto:  Polícia  para  a  Cidadania  -  Realizar  Melhorias  na

Operacionalização do Serviço Juventude e Polícia. Melhoria (despesas correntes)
Valor: R$500.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
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EMENDA Nº 115
Emenda de despesa: 115
Autor: Bonifácio Mourão
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto  do  Gasto:  Apoio  Financeiro  e  Material  a  Entidades  Voltadas  à  Área  de

Assistência Social (despesas de capital)
Valor: R$2.000.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 116
Emenda de despesa: 116
Autor: Bonifácio Mourão
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto  do  Gasto:  Apoio  Financeiro  e  Material  a  Entidades  Voltadas  à  Área  de

Assistência Social (despesas correntes)
Valor: R$1.000.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 117
Emenda de despesa: 117
Autor: Braulio Braz
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto  do  Gasto:  Apoio  Financeiro  e  Material  a  Entidades  Voltadas  à  Área  de

Assistência  Social  -  Fortalecimento  e  Melhoria  da  Qualidade  da  Prestação  de
Serviços - Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte. CNPJ: 17.209.891/0001-93.
(despesas de capital)

Valor: R$100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 118
Emenda de despesa: 118
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Autor: Tony Carlos
Unidade Orçamentária Beneficiada: Ege Sec.Fazenda-Encargos Diversos
Objeto do Gasto: Participação no Aumento do Capital de Empresas - Aumento de

Capital da Gasmig Destinado a Implantação do Gasoduto em Uberaba para Atender a
Implantação da Unidade de Fertilizantes Nitrogenado V(Ufn) V da Petrobras, Fábrica
de Amônia. (despesas de capital)

Valor: R$1.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 119
Emenda de despesa: 119
Autor: Tony Carlos
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura Urbana e

Rural  -  Pavimentação  Urbana  para  Atender  os  Municípios  do  Triangulo  Mineiro.
(despesas de capital)

Valor: R$1.000.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 120
Emenda de despesa: 120
Autor: Tony Carlos
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem  -  Equipamentos  de  Segurança  para  Atender  os  Municípios  do  Triangulo
Mineiro. (despesas de capital)

Valor: R$499.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 121
Emenda de despesa: 121
Autor: Rogério Correia
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
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Objeto  do  Gasto:  Apoio  a  Gestão  de  Transferências  Voluntárias  (despesas  de
capital)

Valor: R$1.000.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 122
Emenda de despesa: 122
Autor: Rogério Correia
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Regional, Política Urbana e Gestão Metropolitana
Objeto do Gasto: Saneamento de Minas (despesas de capital)
Valor: R$75.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 123
Emenda de despesa: 123
Autor: Rogério Correia
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Turismo e Esportes
Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)
Valor: R$200.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 124
Emenda de despesa: 124
Autor: Rogério Correia
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Turismo e Esportes
Objeto do Gasto: Apoio a Eventos Esportivos (despesas correntes)
Valor: R$25.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 125
Emenda de despesa: 125
Autor: Rogério Correia
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura
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Objeto do Gasto: Estímulo à Produção e Circulação Cultural (despesas de capital)
Valor: R$50.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 126
Emenda de despesa: 126
Autor: Rogério Correia
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação
Objeto do Gasto: Desenvolvimento do Ensino Médio (despesas de capital)
Valor: R$100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 127
Emenda de despesa: 127
Autor: Rogério Correia
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura
Objeto do Gasto: Estímulo à Produção e Circulação Cultural (despesas de capital)
Valor: R$50.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 128
Emenda de despesa: 128
Autor: Rogério Correia
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento
Objeto do Gasto: Controle e Gestão Social das Políticas Públicas de Agricultura

Familiar (despesas de capital)
Valor: R$3.000.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 129
Emenda de despesa: 129
Autor: Rogério Correia
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e

Ensino Superior
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Objeto do Gasto: Operacionalização de Cvts e Telecentros (despesas de capital)
Valor: R$100,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 130
Emenda de despesa: 130
Autor: Rogério Correia
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundação Educacional Caio Martins
Objeto do Gasto: Construção, Reforma e Ampliação de Moradias Estudantis para

Adolescentes e Jovens (despesas de capital)
Valor: R$100,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 131
Emenda de despesa: 131
Autor: Rogério Correia
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Defesa de Direitos Difusos
Objeto  do  Gasto:  Apoio  às  Ações  do  Fundo  de  Defesa  dos  Direitos  Difusos

(despesas correntes)
Valor: R$100,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 132
Emenda de despesa: 132
Autor: Rogério Correia
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura Urbana e

Rural (despesas de capital)
Valor: R$100,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 133
Emenda de despesa: 133
Autor: Rogério Correia
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Turismo e Esportes
Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)
Valor: R$10,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 134
Emenda de despesa: 134
Autor: Rogério Correia
Unidade Orçamentária Beneficiada: Instituto de Geoinformação e Tecnologia
Objeto do Gasto: Manutenção da Divisão Territorial de Minas Gerais (despesas de

capital)
Valor: R$100,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 135
Emenda de despesa: 135
Autor: Rogério Correia
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto  do  Gasto:  Apoio  Financeiro  e  Material  a  Entidades  Voltadas  à  Área  de

Assistência Social (despesas correntes)
Valor: R$10,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 136
Emenda de despesa: 136
Autor: Gustavo Perrella
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura Urbana e

Rural - Obra de Pavimentação Urbana a Ser Realizada no Município de São Gonçalo
do Pará (despesas de capital)

Valor: R$750.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
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EMENDA Nº 137
Emenda de despesa: 137
Autor: Gustavo Perrella
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura Urbana e

Rural - Obra de Pavimentação Urbana a Ser Realizada no Município de Igaratinga
(despesas de capital)

Valor: R$750.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 138
Emenda de despesa: 138
Autor: Mário Henrique Caixa
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)
Valor: R$1.500.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 139
Emenda de despesa: 139
Autor: Hélio Gomes
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)
Valor: R$1.500.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 140
Emenda de despesa: 140
Autor: Sargento Rodrigues
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -
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Padem - Construção de “Rampa” de Acesso ao Leito do Rio no Município de São
Gonçalo do Abaeté. (despesas de capital)

Valor: R$30.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 141
Emenda de despesa: 141
Autor: Sargento Rodrigues
Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Civil do Estado de Minas Gerais
Objeto do Gasto:  Construção,  Reforma,  Ampliação e Estruturação Logística das

Unidades - Construção de Estande de Tiro para Unidade da Polícia Civil no Município
de Teófilo Otôni. (despesas de capital)

Valor: R$50.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 142
Emenda de despesa: 142
Autor: Sargento Rodrigues
Unidade Orçamentária Beneficiada: Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas

Gerais
Objeto do Gasto: Reforma e Ampliação de Unidades Prediais do CBMMG - Reforma

e Ampliação do 2º Pelotão do Corpo de Bombeiros Militar no Município de São João
Del-Rei. (despesas de capital)

Valor: R$25.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 143
Emenda de despesa: 143
Autor: Sargento Rodrigues
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura
Objeto  do  Gasto:  Estímulo  à  Produção  e  Circulação  Cultural  -  Aquisição  de

Instrumentos para a Orquestra Jovem e Coral Infantojuvenil do Tribunal de Justiça do
Estado de Minas Gerais - Tjmg (despesas de capital)

Valor: R$20.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
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EMENDA Nº 144
Emenda de despesa: 144
Autor: Lafayette de Andrada
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto  do  Gasto:  Apoio  Financeiro  e  Material  a  Entidades  Voltadas  à  Área  de

Assistência Social (despesas de capital)
Valor: R$200.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 145
Emenda de despesa: 145
Autor: Lafayette de Andrada
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura Urbana e

Rural (despesas de capital)
Valor: R$300.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 146
Emenda de despesa: 146
Autor: Lafayette de Andrada
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Regional, Política Urbana e Gestão Metropolitana
Objeto do Gasto: Ações Urbanísticas Pontuais (despesas de capital)
Valor: R$400.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 147
Emenda de despesa: 147
Autor: Lafayette de Andrada
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)
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Valor: R$300.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 148
Emenda de despesa: 148
Autor: Lafayette de Andrada
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)
Valor: R$300.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 149
Emenda de despesa: 149
Autor: Sargento Rodrigues
Unidade Orçamentária Beneficiada: Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas

Gerais
Objeto  do  Gasto:  Reforma  e  Ampliação  de  Unidades  Prediais  do  CBMMG  -

Aquisição de Materiais e Realização de Melhorias no Terceiro Batalhão de Bombeiros
Militar (3º BBM). (despesas de capital)

Valor: R$70.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 150
Emenda de despesa: 150
Autor: Sargento Rodrigues
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Turismo e Esportes
Objeto do Gasto: Incentivo a Projetos Esportivos (despesas correntes)
Valor: R$100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 151
Emenda de despesa: 151
Autor: Paulo Lamac
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
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Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -
Padem - Pavimentação Asfáltica da Rua dos Bandeirantes, Município de Nova Era
(despesas de capital)

Valor: R$250.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 152
Emenda de despesa: 152
Autor: Paulo Lamac
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação
Objeto  do  Gasto:  Gestão da  Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação -

Ensino Fundamental  -  Reforma e Ampliação da Escola Estadual Governador Bias
Fortes Localizada no Município de Alvinópolis (despesas de capital)

Valor: R$500.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 153
Emenda de despesa: 153
Autor: Sargento Rodrigues
Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Militar do Estado de Minas Gerais
Objeto  do  Gasto:  Policiamento  Ostensivo  Geral  -  Aquisição  de  Materiais  e

Perfuração de Poço Artesiano no 19º Batalhão de Polícia Militar (19º BPM), em Teófilo
Otôni. (despesas de capital)

Valor: R$50.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 154
Emenda de despesa: 154
Autor: Sargento Rodrigues
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)
Valor: R$375.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
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EMENDA Nº 155
Emenda de despesa: 155
Autor: Hely Tarqüínio
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)
Valor: R$1.500.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 156
Emenda de despesa: 156
Autor: Fabiano Tolentino
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto  do  Gasto:  Apoio  Financeiro  e  Material  a  Entidades  Voltadas  à  Área  de

Assistência Social (despesas de capital)
Valor: R$400.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 157
Emenda de despesa: 157
Autor: Fabiano Tolentino
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura
Objeto do Gasto: Estímulo à Produção e Circulação Cultural (despesas de capital)
Valor: R$140.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 158
Emenda de despesa: 158
Autor: Fabiano Tolentino
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)
Valor: R$100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
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EMENDA Nº 159
Emenda de despesa: 159
Autor: Fabiano Tolentino
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento
Objeto do Gasto: Infraestruturas do Setor Agropecuário (despesas de capital)
Valor: R$60.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 160
Emenda de despesa: 160
Autor: Fabiano Tolentino
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto  do  Gasto:  Apoio  Financeiro  e  Material  a  Entidades  Voltadas  à  Área  de

Assistência Social (despesas correntes)
Valor: R$150.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 161
Emenda de despesa: 161
Autor: Fabiano Tolentino
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Turismo e Esportes
Objeto do Gasto: Incentivo a Projetos Esportivos (despesas correntes)
Valor: R$150.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 162
Emenda de despesa: 162
Autor: Fabiano Tolentino
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Turismo e Esportes
Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)
Valor: R$350.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
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EMENDA Nº 163
Emenda de despesa: 163
Autor: Fabiano Tolentino
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação
Objeto  do  Gasto:  Gestão da  Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação -

Ensino Médio (despesas de capital)
Valor: R$100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 164
Emenda de despesa: 164
Autor: João Vítor Xavier
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)
Valor: R$250.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 165
Emenda de despesa: 165
Autor: João Vítor Xavier
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Turismo e Esportes
Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)
Valor: R$250.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 166
Emenda de despesa: 166
Autor: João Vítor Xavier
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto  do  Gasto:  Apoio  Financeiro  e  Material  a  Entidades  Voltadas  à  Área  de

Assistência Social (despesas de capital)
Valor: R$250.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
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EMENDA Nº 167
Emenda de despesa: 167
Autor: João Vítor Xavier
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)
Valor: R$500.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 168
Emenda de despesa: 168
Autor: João Vítor Xavier
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação
Objeto  do  Gasto:  Gestão da  Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação -

Ensino Fundamental (despesas de capital)
Valor: R$250.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 169
Emenda de despesa: 169
Autor: Ivair Nogueira
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)
Valor: R$800.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 170
Emenda de despesa: 170
Autor: Ivair Nogueira
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)
Valor: R$300.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
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EMENDA Nº 171
Emenda de despesa: 171
Autor: Ivair Nogueira
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação
Objeto  do  Gasto:  Gestão da  Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação -

Ensino Médio (despesas de capital)
Valor: R$200.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 172
Emenda de despesa: 172
Autor: Ivair Nogueira
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Turismo e Esportes
Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)
Valor: R$150.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 173
Emenda de despesa: 173
Autor: Ivair Nogueira
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Turismo e Esportes
Objeto do Gasto: Incentivo a Projetos Esportivos (despesas correntes)
Valor: R$50.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 174
Emenda de despesa: 174
Autor: Ivair Nogueira
Unidade Orçamentária Beneficiada: Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas

Gerais
Objeto do Gasto: Reforma e Ampliação de Unidades Prediais do CBMMG - Esta

Emenda  Objetiva  Transformar  o  2º  Pelotão  de  Bombeiros  Militar  -  Regap  da  2º
Companhia do 2º BBM em Um Batalhão do Corpo de Bombeiros, Tendo em Vista
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Que o Município de Betim Tem Uma População Estimada em 400 Mil Habitantes e
Encontra-Se  em  Franca  Expansão  Industrial,  Com  Um  dos  Maiores  Distritos
Industriais do País, Razão Pela Qual Torna-Se Imprescindível  a Existência de Um
Batalhão para Atender o Município. (despesas de capital)

Valor: R$10.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 175
Emenda de despesa: 175
Autor: Ivair Nogueira
Unidade Orçamentária Beneficiada: Universidade do Estado de Minas Gerais
Objeto do Gasto: Construção, Ampliação e Reforma das Unidades e dos Campi da

Uemg -  Esta  Emenda  Objetiva  a  Construção  de  Um  Campi  da  Universidade  do
Estado de Minas  Gerais  -  Uemg -  no  Município  de  Ubá,  Tendo em  Vista  Que a
Instituição de Ensino Já Dispõe de Uma Área Doada para Atender Essa Finalidade.
(despesas de capital)

Valor: R$1.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 176
Emenda de despesa: 176
Autor: Neider Moreira
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura Urbana e

Rural - Construção de Ponte Sobre o Ribeirão Conquista (Rua Santo Antônio / Bairro
Mateus), Município de Itaguara. (despesas de capital)

Valor: R$100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 177
Emenda de despesa: 177
Autor: Neider Moreira
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Turismo e Esportes
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Objeto do Gasto: Incentivo a Projetos Esportivos - Aquisição de Material Esportivo
para a Prefeitura Municipal de Itaguara. (despesas correntes)

Valor: R$100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 178
Emenda de despesa: 178
Autor: Neider Moreira
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem  -  Aquisição  de  Veículo  para  Atender  as  Necessidades  da  Associação
Comunitária de Desenvolvimento Rural  de Quaresma, Localizada no Município de
Setubinha. (despesas de capital)

Valor: R$30.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 179
Emenda de despesa: 179
Autor: Neider Moreira
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto  do  Gasto:  Fomento  e  Execução  de  Ações  de  Saúde  -  Aquisição  de

Equipamento (Hemodinâmica) para a Casa de Caridade Manoel Gonçalves de Sousa
Moreira, Localizada no Município de Itaúna. (despesas de capital)

Valor: R$900.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 180
Emenda de despesa: 180
Autor: Neider Moreira
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto  do  Gasto:  Apoio  Financeiro  e  Material  a  Entidades  Voltadas  à  Área  de

Assistência  Social  -  Aquisição  de  Equipamentos  e  Mobiliários  para  Atender  a
Associação Comunitária  do Distrito  de Fonseca -  Acodif,  Município de  Alvinópolis.
(despesas de capital)
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Valor: R$30.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 181
Emenda de despesa: 181
Autor: Neider Moreira
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Regional, Política Urbana e Gestão Metropolitana
Objeto do Gasto: Ações Urbanísticas Pontuais - Revitalização da Praça Ladislau

Alves de Souza, Município de Santa Maria do Salto. (despesas de capital)
Valor: R$70.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 182
Emenda de despesa: 182
Autor: Neider Moreira
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto  do  Gasto:  Fomento  e  Execução  de  Ações  de  Saúde  -  Aquisição  de

Medicamentos  para  o  Pronto  Atendimento  Municipal  Doutor  Alpheu  Gonçalves  de
Quadros - Prefeitura Municipal de Montes Claros. (despesas correntes)

Valor: R$100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 183
Emenda de despesa: 183
Autor: Neider Moreira
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto  do  Gasto:  Apoio  Financeiro  e  Material  a  Entidades  Voltadas  à  Área  de

Assistência Social - Aquisição de Máquina de Fabricação de Bloquetes Sextavados
para  a  Associação  Comunitária  do  Distrito  de  Fonseca  -  Acodif,  Localizada  no
Município de Alvinópolis. (despesas de capital)

Valor: R$120.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
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EMENDA Nº 184
Emenda de despesa: 184
Autor: Neider Moreira
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto  do  Gasto:  Apoio  Financeiro  e  Material  a  Entidades  Voltadas  à  Área  de

Assistência Social - Reforma da Cozinha da Apae Nova Esperança, Localizada no
Município de Nova Resende. (despesas correntes)

Valor: R$50.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 185
Emenda de despesa: 185
Autor: Gustavo Valadares
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)
Valor: R$1.500.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 186
Emenda de despesa: 186
Autor: Paulo Guedes
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Turismo e Esportes
Objeto do Gasto: Incentivo a Projetos Esportivos (despesas correntes)
Valor: R$200.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 187
Emenda de despesa: 187
Autor: Paulo Guedes
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto  do  Gasto:  Apoio  Financeiro  e  Material  a  Entidades  Voltadas  à  Área  de

Assistência Social (despesas de capital)
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Valor: R$300.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 188
Emenda de despesa: 188
Autor: Paulo Guedes
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)
Valor: R$1.000.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 189
Emenda de despesa: 189
Autor: Celinho do Sinttrocel
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)
Valor: R$450.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 190
Emenda de despesa: 190
Autor: Celinho do Sinttrocel
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Turismo e Esportes
Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)
Valor: R$200.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 191
Emenda de despesa: 191
Autor: Celinho do Sinttrocel
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Turismo e Esportes
Objeto do Gasto: Incentivo a Projetos Esportivos (despesas correntes)
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Valor: R$100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 192
Emenda de despesa: 192
Autor: Celinho do Sinttrocel
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas correntes)
Valor: R$350.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 193
Emenda de despesa: 193
Autor: Celinho do Sinttrocel
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação
Objeto  do  Gasto:  Gestão da  Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação -

Ensino Fundamental (despesas correntes)
Valor: R$220.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 194
Emenda de despesa: 194
Autor: Celinho do Sinttrocel
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura
Objeto do Gasto: Apoio à Cultura Popular e Imaterial (despesas correntes)
Valor: R$30.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 195
Emenda de despesa: 195
Autor: Celinho do Sinttrocel
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Defesa Social
Objeto do Gasto: Modernização do Sistema Prisional (despesas de capital)
Valor: R$150.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
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EMENDA Nº 196
Emenda de despesa: 196
Autor: Rômulo Veneroso
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto  do  Gasto:  Apoio  Financeiro  e  Material  a  Entidades  Voltadas  à  Área  de

Assistência Social (despesas de capital)
Valor: R$1.500.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 197
Emenda de despesa: 197
Autor: Luiz Henrique
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura
Objeto do Gasto: Estímulo à Produção e Circulação Cultural (despesas correntes)
Valor: R$500.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 198
Emenda de despesa: 198
Autor: Luiz Henrique
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura Urbana e

Rural (despesas de capital)
Valor: R$750.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 199
Emenda de despesa: 199
Autor: Luiz Henrique
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto  do  Gasto:  Apoio  Financeiro  e  Material  a  Entidades  Voltadas  à  Área  de

Assistência Social (despesas de capital)
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Valor: R$150.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 200
Emenda de despesa: 200
Autor: Luiz Henrique
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto  do  Gasto:  Apoio  Financeiro  e  Material  a  Entidades  Voltadas  à  Área  de

Assistência Social (despesas correntes)
Valor: R$50.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 201
Emenda de despesa: 201
Autor: Luiz Henrique
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Turismo e Esportes
Objeto do Gasto: Incentivo a Projetos Esportivos (despesas correntes)
Valor: R$50.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 202
Emenda de despesa: 202
Autor: Fábio Cherem
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)
Valor: R$1.500.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 203
Emenda de despesa: 203
Autor: Leonídio Bouças
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)
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Valor: R$800.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 204
Emenda de despesa: 204
Autor: Leonídio Bouças
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)
Valor: R$300.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 205
Emenda de despesa: 205
Autor: Leonídio Bouças
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Turismo e Esportes
Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)
Valor: R$200.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 206
Emenda de despesa: 206
Autor: Leonídio Bouças
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação
Objeto  do  Gasto:  Gestão da  Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação -

Ensino Médio (despesas de capital)
Valor: R$200.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 207
Emenda de despesa: 207
Autor: Tenente Lúcio
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Turismo e Esportes
Objeto do Gasto: Incentivo a Projetos Esportivos (despesas de capital)
Valor: R$100.000,00
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Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA Nº 208

Emenda de despesa: 208
Autor: Tenente Lúcio
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Turismo e Esportes
Objeto do Gasto: Incentivo a Projetos Esportivos (despesas correntes)
Valor: R$100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 209
Emenda de despesa: 209
Autor: Tenente Lúcio
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)
Valor: R$1.300.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 210
Emenda de despesa: 210
Autor: Sargento Rodrigues
Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Civil do Estado de Minas Gerais
Objeto  do  Gasto:  Desenvolvimento  do  Ensino  Fundamental  -  Colégio  Estadual

Ordem e Progresso - Reestruturação do Sistema de Câmeras de Segurança (Cftv) e
Aquisição  de  Novos  Equipamentos  para  o  Colégio  Ordem  e  Progresso  -  Belo
Horizonte - da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. (despesas de capital)

Valor: R$50.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 211
Emenda de despesa: 211
Autor: Rogério Correia
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Regional, Política Urbana e Gestão Metropolitana
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Objeto do Gasto: Saneamento de Minas (despesas de capital)
Valor: R$100,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 212
Emenda de despesa: 212
Autor: André Quintão
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)
Valor: R$1.500.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 213
Emenda de despesa: 213
Autor: André Quintão
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Defesa Social
Objeto  do  Gasto:  Capacitação  e  Formação  de  Profissionais  do  Sistema

Socioeducativo (despesas correntes)
Valor: R$850.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 214
Emenda de despesa: 214
Autor: Comissão de Comissão Extraordinária das Águas
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundação Rural Mineira
Objeto do Gasto: Conservação e Revitalização de Bacias Hidrográficas - Recurso

para Revitalização da Bacia do Rio Urucuia. (despesas correntes)
Valor: R$300.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 215
Emenda de despesa: 215
Autor: Sebastião Costa
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Turismo e Esportes
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Objeto do Gasto: Incentivo a Projetos Esportivos (despesas correntes)
Valor: R$100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 216
Emenda de despesa: 216
Autor: Sebastião Costa
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Turismo e Esportes
Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)
Valor: R$100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 217
Emenda de despesa: 217
Autor: Sebastião Costa
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura Urbana e

Rural (despesas de capital)
Valor: R$400.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 218
Emenda de despesa: 218
Autor: Sebastião Costa
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)
Valor: R$900.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 219
Emenda de despesa: 219
Autor: Cabo Júlio
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação
Objeto  do  Gasto:  Gestão da  Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação -

Ensino Médio (despesas correntes)
Valor: R$12.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 220
Emenda de despesa: 220
Autor: Cabo Júlio
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto  do  Gasto:  Gestão  da  Política  Hospitalar  -  Fortalecimento  e  Melhoria  da

Qualidade  dos  Hospitais  do  Sistema  Único  de  Saúde  (Pro-Hosp)  (despesas
correntes)

Valor: R$100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 221
Emenda de despesa: 221
Autor: Cabo Júlio
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto  do  Gasto:  Apoio  Financeiro  e  Material  a  Entidades  Voltadas  à  Área  de

Assistência Social (despesas correntes)
Valor: R$60.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 222
Emenda de despesa: 222
Autor: Cabo Júlio
Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Militar do Estado de Minas Gerais
Objeto do Gasto: Policiamento Ostensivo Geral (despesas correntes)
Valor: R$1.328.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
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EMENDA Nº 223
Emenda de despesa: 223
Autor: Alencar da Silveira Jr
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)
Valor: R$1.000.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 224
Emenda de despesa: 224
Autor: Alencar da Silveira Jr
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto  do  Gasto:  Apoio  Financeiro  e  Material  a  Entidades  Voltadas  à  Área  de

Assistência Social (despesas correntes)
Valor: R$500.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 225
Emenda de despesa: 225
Autor: Pompílio Canavez
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)
Valor: R$1.500.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 226
Emenda de despesa: 226
Autor: Vanderlei Miranda
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)
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Valor: R$1.000.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 227
Emenda de despesa: 227
Autor: Vanderlei Miranda
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: Fortalecimento da Rede Municipal de Saúde (despesas de capital)
Valor: R$500.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 228
Emenda de despesa: 228
Autor: Ulysses Gomes
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)
Valor: R$1.500.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 229
Emenda de despesa: 229
Autor: Ulysses Gomes
Unidade Orçamentária  Beneficiada:  Departamento  de  Estradas  de Rodagem do

Estado de Minas Gerais
Objeto do Gasto: Caminhos de Minas - Duplicação da Mg-290, Entre os Municípios

de Ouro Fino e Jacutinga (despesas de capital)
Valor: R$1.000.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 230
Emenda de despesa: 230
Autor: Ulysses Gomes
Unidade Orçamentária  Beneficiada:  Departamento  de  Estradas  de Rodagem do

Estado de Minas Gerais
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Objeto  do  Gasto:  Caminhos  de  Minas  -  Pavimentação  de  MG  295,  Entre  os
Municípios de Cambuí e Consolação (despesas de capital)

Valor: R$1.000.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 231
Emenda de despesa: 231
Autor: Ulysses Gomes
Unidade Orçamentária  Beneficiada:  Departamento  de  Estradas  de Rodagem do

Estado de Minas Gerais
Objeto  do  Gasto:  Caminhos  de  Minas  -  Pavimentação  da  MGC-267,  Entre  os

Municípios de Carvalhópolis e Cordislândia. (despesas de capital)
Valor: R$1.000.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 232
Emenda de despesa: 232
Autor: Ulysses Gomes
Unidade Orçamentária  Beneficiada:  Departamento  de  Estradas  de Rodagem do

Estado de Minas Gerais
Objeto  do  Gasto:  Caminhos  de  Minas  -  Pavimentação  da  LMG  882,  Entre  os

Municípios de Turvolândia e Careaçu. (despesas de capital)
Valor: R$1.000.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 233
Emenda de despesa: 233
Autor: Rogério Correia
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação
Objeto  do  Gasto:  Alimentação  Escolar  -  o  Recurso  Será  Utilizado  Com  a

Alimentação  Escolar  dos  Professores,  Professoras  e  Servidores  na  Ativa  na
Educação  do  Estado  de  Minas  Gerais.  o  Valor  Corresponde  ao  Número  de
Profissionais  da  Educação  na  Ativa,  Ou  Seja,  263.000  Segundo  a  Secretaria  de
Educação, Sendo 181.000 Professores e 82 Mil  Demais Funcionários, Multiplicado
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Pelo Valor Per Capita Por Aluno do Fnde. (despesas correntes)
Valor: R$1.315.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Governo -  4680 -  Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)
EMENDA Nº 234

Emenda de despesa: 234
Autor: Célio Moreira
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)
Valor: R$1.500.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 235
Emenda de despesa: 235
Autor: Célio Moreira
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Meio  Ambiente  e

Desenvolvimento Sustentável
Objeto do Gasto: Apoio à Gestão Ambiental (despesas de capital)
Valor: R$800.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Governo -  4680 -  Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)
EMENDA Nº 236

Emenda de despesa: 236
Autor: Célio Moreira
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Turismo e Esportes
Objeto do Gasto: Incentivo a Projetos Esportivos (despesas de capital)
Valor: R$500.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Governo -  4680 -  Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)
EMENDA Nº 237

Emenda de despesa: 237
Autor: Célio Moreira
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Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e
Desenvolvimento Social

Objeto  do  Gasto:  Apoio  Financeiro  e  Material  a  Entidades  Voltadas  à  Área  de
Assistência Social (despesas de capital)

Valor: R$500.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Governo -  4680 -  Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)
EMENDA Nº 238

Emenda de despesa: 238
Autor: Célio Moreira
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação
Objeto  do  Gasto:  Gestão da  Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação -

Ensino Médio (despesas de capital)
Valor: R$500.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Governo -  4680 -  Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)
EMENDA Nº 239

Emenda de despesa: 239
Autor: Célio Moreira
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)
Valor: R$600.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Governo -  4680 -  Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)
EMENDA Nº 240

Emenda de despesa: 240
Autor: Célio Moreira
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Apoio a Inclusão Social dos Grupos e Indivíduos Vulneráveis e

Historicamente Discriminados (despesas de capital)
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Valor: R$500.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Governo -  4680 -  Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)
EMENDA Nº 241

Emenda de despesa: 241
Autor: Célio Moreira
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto  do  Gasto:  Inclusão  e  Promoção  Social  da  Pessoa  Com  Deficiência

(despesas de capital)
Valor: R$500.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Governo -  4680 -  Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)
EMENDA Nº 242

Emenda de despesa: 242
Autor: Célio Moreira
Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Militar do Estado de Minas Gerais
Objeto  do  Gasto:  Projeto  Implantação  de  Videomonitoramento  (Olho-Vivo)

(despesas de capital)
Valor: R$700.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Governo -  4680 -  Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)
EMENDA Nº 243

Emenda de despesa: 243
Autor: Célio Moreira
Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Militar do Estado de Minas Gerais
Objeto do Gasto: Planejamento, Gestão e Finanças (despesas de capital)
Valor: R$500.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Governo -  4680 -  Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)
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EMENDA Nº 244
Emenda de despesa: 244
Autor: Cássio Soares
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto  do  Gasto:  Apoio  Financeiro  e  Material  a  Entidades  Voltadas  à  Área  de

Assistência Social (despesas de capital)
Valor: R$400.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 245
Emenda de despesa: 245
Autor: Cássio Soares
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto  do  Gasto:  Apoio  Financeiro  e  Material  a  Entidades  Voltadas  à  Área  de

Assistência Social (despesas correntes)
Valor: R$240.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 246
Emenda de despesa: 246
Autor: Cássio Soares
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Turismo e Esportes
Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)
Valor: R$100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 247
Emenda de despesa: 247
Autor: Cássio Soares
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Turismo e Esportes
Objeto do Gasto: Incentivo a Projetos Esportivos (despesas correntes)
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Valor: R$60.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 248
Emenda de despesa: 248
Autor: Cássio Soares
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura Urbana e

Rural (despesas de capital)
Valor: R$200.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 249
Emenda de despesa: 249
Autor: Cássio Soares
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Regional, Política Urbana e Gestão Metropolitana
Objeto do Gasto: Ações Urbanísticas Pontuais (despesas de capital)
Valor: R$500.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 250
Emenda de despesa: 250
Autor: Almir Paraca
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura
Objeto do Gasto: Estímulo à Produção e Circulação Cultural (despesas correntes)
Valor: R$600.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 251
Emenda de despesa: 251
Autor: Almir Paraca
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento



1437
____________________________________________________________________________

Objeto do Gasto: Fomento à Atividade Produtiva e à Organização da Agricultura
Familiar (despesas de capital)

Valor: R$200.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 252
Emenda de despesa: 252
Autor: Almir Paraca
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto  do  Gasto:  Apoio  Financeiro  e  Material  a  Entidades  Voltadas  à  Área  de

Assistência Social (despesas correntes)
Valor: R$150.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 253
Emenda de despesa: 253
Autor: Almir Paraca
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)
Valor: R$550.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 254
Emenda de despesa: 254
Autor: Agostinho Patrus Filho
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)
Valor: R$1.000.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 255
Emenda de despesa: 255
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Autor: Agostinho Patrus Filho
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)
Valor: R$500.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 256
Emenda de despesa: 256
Autor: Tadeu Martins Leite
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)
Valor: R$1.500.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 257
Emenda de despesa: 257
Autor: Rosângela Reis
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)
Valor: R$1.500.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 258
Emenda de despesa: 258
Autor: Leonardo Moreira
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura Urbana e

Rural  -  Pavimentação  de  Vias  Públicas  no  Município  de  Coroaci.  (despesas  de
capital)

Valor: R$1.500.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
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EMENDA Nº 259
Emenda de despesa: 259
Autor: Luzia Ferreira
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto  do  Gasto:  Apoio  Financeiro  e  Material  a  Entidades  Voltadas  à  Área  de

Assistência Social (despesas correntes)
Valor: R$400.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 260
Emenda de despesa: 260
Autor: Luzia Ferreira
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto  do  Gasto:  Apoio  Financeiro  e  Material  a  Entidades  Voltadas  à  Área  de

Assistência Social (despesas de capital)
Valor: R$200.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 261
Emenda de despesa: 261
Autor: Luzia Ferreira
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura
Objeto do Gasto: Estímulo à Produção e Circulação Cultural (despesas correntes)
Valor: R$300.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 262
Emenda de despesa: 262
Autor: Luzia Ferreira
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura
Objeto do Gasto: Estímulo à Produção e Circulação Cultural (despesas de capital)
Valor: R$100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
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EMENDA Nº 263
Emenda de despesa: 263
Autor: Luzia Ferreira
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Turismo e Esportes
Objeto do Gasto: Incentivo a Projetos Esportivos (despesas correntes)
Valor: R$200.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 264
Emenda de despesa: 264
Autor: Luzia Ferreira
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Turismo e Esportes
Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)
Valor: R$100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 265
Emenda de despesa: 265
Autor: Luzia Ferreira
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas correntes)
Valor: R$200.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 266
Emenda de despesa: 266
Autor: Luzia Ferreira
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto  do  Gasto:  Apoio  Financeiro  e  Material  a  Entidades  Voltadas  à  Área  de

Assistência Social - Ong Cidadania - CNPJ: 09.377.853/0001-11 - Valor: R$50.000,00
(Cinquenta Mil Reais)

Projeto Espaço Vivo - CNPJ: 13.776.533/0001-01 - Valor: R$50.000,00 (Cinquenta
Mil Reais)
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Obra Social Estrela da Manha - CNPJ: 17.511.601/0001-61 - Valor: R$100.000,00
(Cem Mil Reais)

Associação  Comunitária  de  Ribeirão  das  Neves  Cidadania  Ativa  -  CNPJ:
05.607.203/0001-64 - Valor: R$50.000,00 (Cinquenta Mil Reais)

Associação Comunitária  do  Bairro Londrina -  CNPJ:  17.364.076/0001-07 -  Valor
R$50.000,00 (Cinquenta Mil Reais)

Movimento  Cultural  Social  Olhai  as  Crianças  e  os  Adolescentes  -  CNPJ:
08.100.915/0001-80 - Valor R$100.000,00 (Cem Mil Reais) (despesas correntes)

Valor: R$400.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 267
Emenda de despesa: 267
Autor: Luzia Ferreira
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto  do  Gasto:  Apoio  Financeiro  e  Material  a  Entidades  Voltadas  à  Área  de

Assistência  Social  -  Associação  1º  de  Maio  da  Vila  Vista  Alegre  -  CNPJ:
21.127.840/0001-90 - Valor R$100.000,00 (Cem Mil Reais)

Ong Cidadania -  CNPJ: 09.377.853/0001-11 - Valor: R$50.000,00 (Cinquenta Mil
Reais)

Projeto Espaço Vivo - CNPJ: 13.776.533/0001-01 - Valor: R$50.000,00 (Cinquenta
Mil Reais) (despesas de capital)

Valor: R$200.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 268
Emenda de despesa: 268
Autor: Luzia Ferreira
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura
Objeto do Gasto:  Estímulo à Produção e Circulação Cultural  -  Ong Cidadania -

CNPJ: 09.377.853/0001-11 - Valor: R$50.000,00 (Cinquenta Mil Reais)
Associação  Comunitária  de  Ribeirão  das  Neves  Cidadania  Ativa  -  CNPJ:

05.607.203/0001-64 - Valor: R$50.000,00 (Cinquenta Mil Reais)
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Associação Mineira de Estudos da Capoeira - CNPJ: 65.153.223/0001-34 - Valor
R$50.000,00 (Cinquenta Mil Reais)

Associação 1º de Maio da Vila Vista Alegre - CNPJ: 21.127.840/0001-90 - Valor
R$100.000,00 (Cem Mil Reais)

Movimento  Cultural  Social  Olhai  as  Crianças  e  os  Adolescentes  -  CNPJ:
08.100.915/0001-80 - Valor R$50.000,00 (Cinquenta Mil Reais)

Grupo  de  Idosos  Redescobrir  Educacional  e  Cultural  -  Grirec  -  CNPJ:
10.799.154/0001-49 - Valor: R$50.000,00 (Cinquenta Mil Reais) (despesas correntes)

Valor: R$350.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 269
Emenda de despesa: 269
Autor: Luzia Ferreira
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura
Objeto do Gasto:  Estímulo à Produção e Circulação Cultural  -  Ong Cidadania -

CNPJ: 09.377.853/0001-11 - Valor: R$50.000,00 (Cinquenta Mil Reais) (despesas de
capital)

Valor: R$50.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 270
Emenda de despesa: 270
Autor: Luzia Ferreira
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Turismo e Esportes
Objeto do Gasto: Bolsa-Atleta e Bolsa Técnico - Associação Mineira de Estudos da

Capoeira - CNPJ: 65.153.223/0001-34 - Valor R$100.000,00 (Cem Mil Reais)
Projeto Espaço Vivo - CNPJ: 13.776.533/0001-01 - Valor: R$50.000,00 (Cinquenta

Mil Reais)
Ong Cidadania - CNPJ: 09.377.853/0001-11 - Valor: R$100.000,00 (Cem Mil Reais)
Associação Comunitária  do  Bairro Londrina -  CNPJ:  17.364.076/0001-07 -  Valor

R$50.000,00 (Cinquenta Mil Reais) (despesas correntes)
Valor: R$300.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
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EMENDA Nº 271
Emenda de despesa: 271
Autor: Luzia Ferreira
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto  do  Gasto:  Fomento  e  Execução  de  Ações  de  Saúde  -  Centro  de

Recuperação  e  Reabilitação  Vida  Plena  -  CNPJ:  73.313.025/0001-19  -  Valor
R$100.000,00 (Cem Mil Reais)

Terceira Margem Prevenção e Pesquisa em Toxicomania - CNPJ: 02.988.895/0001-
40 - Valor R$100.000,00 (Cem Mil Reais) (despesas correntes)

Valor: R$200.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 272
Emenda de despesa: 272
Autor: Adelmo Carneiro Leão
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)
Valor: R$500.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 273
Emenda de despesa: 273
Autor: Adelmo Carneiro Leão
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação
Objeto  do  Gasto:  Gestão da  Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação -

Ensino Médio (despesas de capital)
Valor: R$200.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 274
Emenda de despesa: 274
Autor: Adelmo Carneiro Leão
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Turismo e Esportes
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Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de
capital)

Valor: R$200.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 275
Emenda de despesa: 275
Autor: Adelmo Carneiro Leão
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto  do  Gasto:  Apoio  Financeiro  e  Material  a  Entidades  Voltadas  à  Área  de

Assistência Social (despesas de capital)
Valor: R$300.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 276
Emenda de despesa: 276
Autor: Adelmo Carneiro Leão
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)
Valor: R$300.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 277
Emenda de despesa: 277
Autor: Doutor Wilson Batista
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas correntes)
Valor: R$1.300.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 278
Emenda de despesa: 278
Autor: Doutor Wilson Batista
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
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Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -
Padem (despesas de capital)

Valor: R$180.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 279
Emenda de despesa: 279
Autor: Doutor Wilson Batista
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Turismo e Esportes
Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)
Valor: R$20.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 280
Emenda de despesa: 280
Autor: Duilio de Castro
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)
Valor: R$1.500.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 281
Emenda de despesa: 281
Autor: Carlos Henrique
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)
Valor: R$1.300.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 282
Emenda de despesa: 282
Autor: Carlos Henrique
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Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e
Desenvolvimento Social

Objeto  do  Gasto:  Apoio  Financeiro  e  Material  a  Entidades  Voltadas  à  Área  de
Assistência Social (despesas de capital)

Valor: R$100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 283
Emenda de despesa: 283
Autor: Carlos Henrique
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto  do  Gasto:  Apoio  Financeiro  e  Material  a  Entidades  Voltadas  à  Área  de

Assistência Social (despesas correntes)
Valor: R$100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 284
Emenda de despesa: 284
Autor: Carlos Mosconi
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura Urbana e

Rural (despesas de capital)
Valor: R$750.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 285
Emenda de despesa: 285
Autor: Carlos Mosconi
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto  do  Gasto:  Apoio  Financeiro  e  Material  a  Entidades  Voltadas  à  Área  de

Assistência Social (despesas de capital)
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Valor: R$350.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 286
Emenda de despesa: 286
Autor: Carlos Mosconi
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto  do  Gasto:  Apoio  Financeiro  e  Material  a  Entidades  Voltadas  à  Área  de

Assistência Social (despesas correntes)
Valor: R$400.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 287
Emenda de despesa: 287
Autor: Fabiano Tolentino
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)
Valor: R$50.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 288
Emenda de despesa: 288
Autor: Liza Prado
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Apoio à Comercialização da Economia Popular Solidária e Outros

Empreendimentos  -  Aquisição  Veículos  -  Acopppmar  (CNPJ)  12732999/0001-42
(despesas de capital)

Valor: R$100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 289
Emenda de despesa: 289
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Autor: Liza Prado
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem - Prefeitura Municipal Pirajuba (despesas de capital)
Valor: R$50.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 290
Emenda de despesa: 290
Autor: Liza Prado
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Turismo e Esportes
Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos - Prefeitura

Municipal Contagem (despesas de capital)
Valor: R$420.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 291
Emenda de despesa: 291
Autor: Liza Prado
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Turismo e Esportes
Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos - Prefeitura

Municipal Ituiutaba CNPJ-18457218/0001-35 (despesas de capital)
Valor: R$50.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 292
Emenda de despesa: 292
Autor: Liza Prado
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Turismo e Esportes
Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos - Prefeitura

Municipal Araquari CNPJ-16829640/0001-49 (despesas de capital)
Valor: R$50.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
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EMENDA Nº 293
Emenda de despesa: 293
Autor: Liza Prado
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem - Prefeitura Municipal Campo Florido CNPJ-18428862/0001-85 (despesas de
capital)

Valor: R$50.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 294
Emenda de despesa: 294
Autor: Liza Prado
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: Fortalecimento da Rede Municipal  de Saúde -  Apae Município

Uberlândia - CNPJ - 17789991/0001-36 - Aquisição Veículo (despesas de capital)
Valor: R$80.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 295
Emenda de despesa: 295
Autor: Liza Prado
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação
Objeto  do  Gasto:  Alimentação  Escolar  -  E.E  Prof.  Nelson  Cupertino  CNPJ-

21243456/0001-52 (despesas correntes)
Valor: R$30.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 296
Emenda de despesa: 296
Autor: Liza Prado
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação
Objeto  do  Gasto:  Administração  da  Ação  Educacional  Regional  -  E.E  José  de

Alencar CNPJ- 22233936/0001-03 (despesas correntes)
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Valor: R$30.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 297
Emenda de despesa: 297
Autor: Liza Prado
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação
Objeto  do  Gasto:  Alimentação  Escolar  -  E.E  Parque  São  Jorge  CNPJ-

22233951/0001-43 (despesas correntes)
Valor: R$30.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 298
Emenda de despesa: 298
Autor: Liza Prado
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto  do  Gasto:  Apoio  Financeiro  e  Material  a  Entidades  Voltadas  à  Área  de

Assistência  Social  -  Diocese,  Município  Uberlândia  CNPJ-  17790205/0001-10
(despesas de capital)

Valor: R$30.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 299
Emenda de despesa: 299
Autor: Liza Prado
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto  do  Gasto:  Apoio  Financeiro  e  Material  a  Entidades  Voltadas  à  Área  de

Assistência  Social  -  Apae,  Município  Coromandel  -  CNPJ  22238505/0001-21
(despesas correntes)

Valor: R$30.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
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EMENDA Nº 300
Emenda de despesa: 300
Autor: Liza Prado
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Apoio a Inclusão Social dos Grupos e Indivíduos Vulneráveis e

Historicamente Discriminados - Certo, Município Uberlândia - CNPJ- 21246855/0001-
77 (despesas correntes)

Valor: R$30.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 301
Emenda de despesa: 301
Autor: Liza Prado
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Apoio a Inclusão Social dos Grupos e Indivíduos Vulneráveis e

Historicamente Discriminados - Ministério Móvel- CNPJ-02436721/0001-74, Município
- Uberlândia (despesas de capital)

Valor: R$30.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 302
Emenda de despesa: 302
Autor: Liza Prado
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto  do  Gasto:  Apoio  Financeiro  e  Material  a  Entidades  Voltadas  à  Área  de

Assistência  Social  -  Clube  Soroptimista,  Município  Uberlândia  -  CNPJ-
00954559/0001-50 (despesas correntes)

Valor: R$50.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
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EMENDA Nº 303
Emenda de despesa: 303
Autor: Liza Prado
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto  do  Gasto:  Apoio  Financeiro  e  Material  a  Entidades  Voltadas  à  Área  de

Assistência Social - Estacão Vida, Município Uberlândia - CNPJ - 06237676/0001-80
(despesas correntes)

Valor: R$30.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 304
Emenda de despesa: 304
Autor: Liza Prado
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto  do  Gasto:  Apoio  Financeiro  e  Material  a  Entidades  Voltadas  à  Área  de

Assistência  Social  -  Assoc.  Produtores  de  Vendinha,  Município  Irai  de  Minas
(despesas correntes)

Valor: R$50.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 305
Emenda de despesa: 305
Autor: Liza Prado
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Turismo e Esportes
Objeto do Gasto:  Apoio a Eventos Esportivos  -  Liga Uberlandense de Futebol  -

CNPJ 18594341/0001-06, Município Uberlândia (despesas correntes)
Valor: R$40.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 306
Emenda de despesa: 306
Autor: Liza Prado
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde - Prefeitura Municipal

Pirajuba - CNPJ 18428847/0001-37 (despesas correntes)
Valor: R$50.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 307
Emenda de despesa: 307
Autor: Liza Prado
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Turismo e Esportes
Objeto  do  Gasto:  Apoio  a  Eventos  Esportivos  -  Prefeitura  Municipal  Itabirinha  -

CNPJ - 17125444/0001-56 (despesas correntes)
Valor: R$60.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 308
Emenda de despesa: 308
Autor: Liza Prado
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Apoio a Inclusão Social dos Grupos e Indivíduos Vulneráveis e

Historicamente  Discriminados  -  Prefeitura  Municipal  Santa  Vitoria  -  CNPJ
18457226/0001-81 (despesas correntes)

Valor: R$30.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 309
Emenda de despesa: 309
Autor: Liza Prado
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Apoio a Inclusão Social dos Grupos e Indivíduos Vulneráveis e

Historicamente Discriminados - Credeq - CNPJ - 04087926/003-89, Município Belo
Horizonte (despesas correntes)
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Valor: R$30.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 310
Emenda de despesa: 310
Autor: Liza Prado
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Apoio a Inclusão Social dos Grupos e Indivíduos Vulneráveis e

Historicamente Discriminados - Casa Recuperação Jesus Cristo de Nazareno, CNPJ
05293342/0001-60, Município Uberlândia (despesas de capital)

Valor: R$30.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 311
Emenda de despesa: 311
Autor: Liza Prado
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Apoio a Inclusão Social dos Grupos e Indivíduos Vulneráveis e

Historicamente  Discriminados  -  Adeviudi,  CNPJ  -  21237425/0001-99,  Município
Uberlândia (despesas correntes)

Valor: R$30.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 312
Emenda de despesa: 312
Autor: Liza Prado
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Apoio a Inclusão Social dos Grupos e Indivíduos Vulneráveis e

Historicamente  Discriminados  -  Adevetrim  -  CNPJ  21241716/0001-50,  Município
Uberlândia (despesas correntes)

Valor: R$30.000,00
Dedução: Reserva de Contingência



1455
____________________________________________________________________________

EMENDA Nº 313
Emenda de despesa: 313
Autor: Liza Prado
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Apoio a Inclusão Social dos Grupos e Indivíduos Vulneráveis e

Historicamente Discriminados - Ação Moradia - CNPJ - 04172671/0001-90, Município
Uberlândia (despesas correntes)

Valor: R$30.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 314
Emenda de despesa: 314
Autor: Liza Prado
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde - Grupo Vida Nova -

CNPJ  03.731.204/0001-33,  Com  Sede  no  Município  de  Uberlândia.  (despesas
correntes)

Valor: R$30.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 315
Emenda de despesa: 315
Autor: Duarte Bechir
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)
Valor: R$1.000.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 316
Emenda de despesa: 316
Autor: Duarte Bechir
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
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Objeto do Gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)
Valor: R$150.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 317
Emenda de despesa: 317
Autor: Duarte Bechir
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas correntes)
Valor: R$150.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 318
Emenda de despesa: 318
Autor: Duarte Bechir
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto  do  Gasto:  Apoio  Financeiro  e  Material  a  Entidades  Voltadas  à  Área  de

Assistência Social (despesas correntes)
Valor: R$100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 319
Emenda de despesa: 319
Autor: Duarte Bechir
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Turismo e Esportes
Objeto do Gasto: Incentivo a Projetos Esportivos (despesas correntes)
Valor: R$100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 320
Emenda de despesa: 320
Autor: Elismar Prado
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
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Objeto  do  Gasto:  Apoio  Financeiro  e  Material  a  Entidades  Voltadas  à  Área  de
Assistência Social (despesas de capital)

Valor: R$1.500.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 321
Emenda de despesa: 321
Autor: Elismar Prado
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)
Valor: R$1.500.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 322
Emenda de despesa: 322
Autor: Wander Borges
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Turismo e Esportes
Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)
Valor: R$750.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 323
Emenda de despesa: 323
Autor: Wander Borges
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura
Objeto do Gasto: Estímulo à Produção e Circulação Cultural (despesas de capital)
Valor: R$75.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 324
Emenda de despesa: 324
Autor: Wander Borges
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura
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Objeto do Gasto: Estímulo à Produção e Circulação Cultural (despesas correntes)
Valor: R$75.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 325
Emenda de despesa: 325
Autor: Wander Borges
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto  do  Gasto:  Apoio  Financeiro  e  Material  a  Entidades  Voltadas  à  Área  de

Assistência Social (despesas de capital)
Valor: R$100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 326
Emenda de despesa: 326
Autor: Wander Borges
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto  do  Gasto:  Apoio  Financeiro  e  Material  a  Entidades  Voltadas  à  Área  de

Assistência Social (despesas correntes)
Valor: R$200.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 327
Emenda de despesa: 327
Autor: Wander Borges
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação
Objeto  do  Gasto:  Gestão da  Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação -

Ensino Fundamental (despesas de capital)
Valor: R$50.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 328
Emenda de despesa: 328



1459
____________________________________________________________________________

Autor: Wander Borges
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação
Objeto  do  Gasto:  Gestão da  Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação -

Ensino Fundamental (despesas correntes)
Valor: R$25.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 329
Emenda de despesa: 329
Autor: Wander Borges
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação
Objeto  do  Gasto:  Gestão da  Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação -

Ensino Médio (despesas de capital)
Valor: R$50.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 330
Emenda de despesa: 330
Autor: Wander Borges
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação
Objeto  do  Gasto:  Gestão da  Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação -

Ensino Médio (despesas correntes)
Valor: R$25.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 331
Emenda de despesa: 331
Autor: Wander Borges
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Turismo e Esportes
Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)
Valor: R$100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
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EMENDA Nº 332
Emenda de despesa: 332
Autor: Wander Borges
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Turismo e Esportes
Objeto do Gasto: Incentivo a Projetos Esportivos (despesas correntes)
Valor: R$50.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 333
Emenda de despesa: 333
Autor: Maria Tereza Lara
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Turismo e Esportes
Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos - Aquisição de

Equipamentos para a Associação São Rafael - Rcc, Com Sede no Município de Pará
de Minas. (despesas de capital)

Valor: R$15.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 334
Emenda de despesa: 334
Autor: Maria Tereza Lara
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto  do  Gasto:  Apoio  Financeiro  e  Material  a  Entidades  Voltadas  à  Área  de

Assistência Social - Aquisição de Equipamentos Pela Casa dos Congadeiros Geraldo
e Conceição Bispo, Com Sede no Município de Oliveira (despesas de capital)

Valor: R$10.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 335
Emenda de despesa: 335
Autor: Maria Tereza Lara
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
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Objeto  do  Gasto:  Apoio  Financeiro  e  Material  a  Entidades  Voltadas  à  Área  de
Assistência  Social  -  Aquisição  de  Equipamentos  de  Filmagem  Pelo  Movimento
Unificado Negro de Divinópolis - Mundi. (despesas de capital)

Valor: R$40.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 336
Emenda de despesa: 336
Autor: Maria Tereza Lara
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto  do  Gasto:  Apoio  Financeiro  e  Material  a  Entidades  Voltadas  à  Área  de

Assistência Social - Aquisição de Equipamentos Pela Associação Divinopolitana de
Jiu Jitsu, no Município de Divinópolis (despesas de capital)

Valor: R$15.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 337
Emenda de despesa: 337
Autor: Maria Tereza Lara
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto  do  Gasto:  Apoio  Financeiro  e  Material  a  Entidades  Voltadas  à  Área  de

Assistência Social  -  Aquisição de Equipamentos Pela Ssvp -  Lar  Vicentino  Divino
Ferreira Braga Com Sede no Município de Betim. (despesas de capital)

Valor: R$30.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 338
Emenda de despesa: 338
Autor: Maria Tereza Lara
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto  do  Gasto:  Apoio  Financeiro  e  Material  a  Entidades  Voltadas  à  Área  de
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Assistência Social -  Aquisição de Veículo Pela Fundação Gloriex, no Município de
Betim. (despesas de capital)

Valor: R$60.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 339
Emenda de despesa: 339
Autor: Maria Tereza Lara
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto  do  Gasto:  Apoio  Financeiro  e  Material  a  Entidades  Voltadas  à  Área  de

Assistência Social - Aquisição de Equipamento Pela Associação Betim Cor Brazil, no
Município de Betim. (despesas de capital)

Valor: R$20.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 340
Emenda de despesa: 340
Autor: Maria Tereza Lara
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto  do  Gasto:  Apoio  Financeiro  e  Material  a  Entidades  Voltadas  à  Área  de

Assistência  Social  -  Aquisição  de  Veículo  Pelo  Centro  de  Defesa  dos  Direitos
Humanos de Betim (despesas de capital)

Valor: R$30.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 341
Emenda de despesa: 341
Autor: Maria Tereza Lara
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto  do  Gasto:  Apoio  Financeiro  e  Material  a  Entidades  Voltadas  à  Área  de

Assistência Social - Aquisição de Equipamentos de Som Pelo Centro Cultural Dona
Antônia, no Município de Betim. (despesas de capital)
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Valor: R$50.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 342
Emenda de despesa: 342
Autor: Maria Tereza Lara
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto  do  Gasto:  Apoio  Financeiro  e  Material  a  Entidades  Voltadas  à  Área  de

Assistência  Social  -  Aquisição de Equipamento  Pelo  Centro  de  Apoio  à  Mulher  -
Ceam, no Município de Betim (despesas de capital)

Valor: R$10.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 343
Emenda de despesa: 343
Autor: Maria Tereza Lara
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto  do  Gasto:  Apoio  Financeiro  e  Material  a  Entidades  Voltadas  à  Área  de

Assistência  Social  -  Aquisição  de  Equipamentos  Pela  Associação  Ação  Social
Ebenezer, no Município de Betim (despesas de capital)

Valor: R$10.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 344
Emenda de despesa: 344
Autor: Maria Tereza Lara
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto  do  Gasto:  Apoio  Financeiro  e  Material  a  Entidades  Voltadas  à  Área  de

Assistência  Social  -  Aquisição  de  Equipamentos  para  o  Instituto  Ana  Cláudia,  no
Município de Betim; (despesas de capital)

Valor: R$30.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
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EMENDA Nº 345
Emenda de despesa: 345
Autor: Maria Tereza Lara
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação
Objeto  do  Gasto:  Gestão da  Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação -

Ensino Fundamental - Aquisição de Equipamento para a Creche Comunitária Maria
Floripes, no Município de Belo Horizonte. (despesas de capital)

Valor: R$10.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 346
Emenda de despesa: 346
Autor: Maria Tereza Lara
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto  do  Gasto:  Apoio  Financeiro  e  Material  a  Entidades  Voltadas  à  Área  de

Assistência Social  -  Reforma do Telhado da Creche das Irmas Sacramentinas  de
Bérgamo, no Município de Belo Horizonte. (despesas de capital)

Valor: R$100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 347
Emenda de despesa: 347
Autor: Maria Tereza Lara
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto  do  Gasto:  Apoio  Financeiro  e  Material  a  Entidades  Voltadas  à  Área  de

Assistência Social - Aquisição de Equipamento para a Creche Dona Quita Tolentino,
no Município de Belo Horizonte. (despesas de capital)

Valor: R$30.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 348
Emenda de despesa: 348
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Autor: Maria Tereza Lara
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto  do  Gasto:  Apoio  Financeiro  e  Material  a  Entidades  Voltadas  à  Área  de

Assistência  Social  -  Aquisição  de  Equipamentos  para  a  Associação  Brasileira  de
Combate  ao  Câncer  Pedro  Correa  -  Abracce,  no  Município  de  Belo  Horizonte.
(despesas de capital)

Valor: R$25.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 349
Emenda de despesa: 349
Autor: Maria Tereza Lara
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura
Objeto  do  Gasto:  Estímulo  à  Produção  e  Circulação  Cultural  -  Aquisição  de

Equipamentos  Musicais  para  a  Associação  Gospa  Mira  no  Município  de  Belo
Horizonte (despesas de capital)

Valor: R$25.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 350
Emenda de despesa: 350
Autor: Maria Tereza Lara
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação
Objeto do Gasto: Atendimento aos Municípios - Aquisição de Equipamentos para a

Escola Municipal Dona Babita Camargo, no Município de Contagem. (despesas de
capital)

Valor: R$20.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 351
Emenda de despesa: 351
Autor: Maria Tereza Lara
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
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Objeto  do  Gasto:  Apoio  Financeiro  e  Material  a  Entidades  Voltadas  à  Área  de
Assistência Social - Aquisição de Material Esportivo para a Associação Santa Luzia
Futebol Clube, no Município de Contagem. (despesas correntes)

Valor: R$20.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 352
Emenda de despesa: 352
Autor: Maria Tereza Lara
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto  do  Gasto:  Apoio  Financeiro  e  Material  a  Entidades  Voltadas  à  Área  de

Assistência Social - Aquisição de Equipamentos para a Associação Beneficente São
Francisco de Assis, no Município de Belo Horizonte (despesas de capital)

Valor: R$20.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 353
Emenda de despesa: 353
Autor: Maria Tereza Lara
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto  do  Gasto:  Apoio  Financeiro  e  Material  a  Entidades  Voltadas  à  Área  de

Assistência Social - Aquisição de Material  Esportivo para o Grupo de Jovens Com
Uma Missão - Jocum, no Município de Contagem. (despesas de capital)

Valor: R$30.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 354
Emenda de despesa: 354
Autor: Maria Tereza Lara
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto  do  Gasto:  Apoio  Financeiro  e  Material  a  Entidades  Voltadas  à  Área  de
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Assistência Social - Construção de Casa de Apoio aos Doentes de Câncer para o
Centro de Vida Madre Clarice, no Município de Igarapé. (despesas de capital)

Valor: R$100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 355
Emenda de despesa: 355
Autor: Maria Tereza Lara
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem - Aquisição de Veículo para a Prefeitura Municipal de Igarapé. (despesas de
capital)

Valor: R$50.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 356
Emenda de despesa: 356
Autor: Maria Tereza Lara
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação
Objeto  do  Gasto:  Gestão da  Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação -

Ensino  Fundamental  -  Aquisição  de  Equipamentos  para  Educação  Infantil  Pela
Prefeitura Municipal de Igarapé. (despesas de capital)

Valor: R$60.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 357
Emenda de despesa: 357
Autor: Maria Tereza Lara
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação
Objeto do Gasto: Atendimento aos Municípios - Aquisição de Material de Higiene

Pessoal para a Educação Infantil,  Pela Prefeitura Municipal de Igarapé. (despesas
correntes)

Valor: R$40.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
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EMENDA Nº 358
Emenda de despesa: 358
Autor: Maria Tereza Lara
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura
Objeto  do  Gasto:  Estímulo  à  Produção  e  Circulação  Cultural  -  Aquisição  de

Instrumentos Musicais para Educarte Pela Prefeitura Municipal de São Joaquim de
Bicas. (despesas de capital)

Valor: R$25.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 359
Emenda de despesa: 359
Autor: Maria Tereza Lara
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto  do  Gasto:  Apoio  Financeiro  e  Material  a  Entidades  Voltadas  à  Área  de

Assistência Social - Aquisição de Equipamentos para a Associação de Moradores dos
Bairros Retiro e Novo Retiro, no Município de Esmeraldas. (despesas de capital)

Valor: R$10.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 360
Emenda de despesa: 360
Autor: Maria Tereza Lara
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto  do  Gasto:  Apoio  Financeiro  e  Material  a  Entidades  Voltadas  à  Área  de

Assistência Social - Aquisição de Equipamentos para o Lar dos Idosos Pedro Diniz,
no Município de Esmeraldas. (despesas de capital)

Valor: R$20.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 361
Emenda de despesa: 361
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Autor: Maria Tereza Lara
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto  do  Gasto:  Apoio  Financeiro  e  Material  a  Entidades  Voltadas  à  Área  de

Assistência Social - Aquisição de Material Esportivo para o Alvorada Futebol Clube,
no Município de Esmeraldas. (despesas correntes)

Valor: R$20.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 362
Emenda de despesa: 362
Autor: Maria Tereza Lara
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto  do  Gasto:  Apoio  Financeiro  e  Material  a  Entidades  Voltadas  à  Área  de

Assistência Social  -  Aquisição de Veículo para a Apae de Sarzedo. (despesas de
capital)

Valor: R$30.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 363
Emenda de despesa: 363
Autor: Maria Tereza Lara
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto  do  Gasto:  Apoio  Financeiro  e  Material  a  Entidades  Voltadas  à  Área  de

Assistência Social - Aquisição de Equipamentos Pela Academia Nevense de Letras,
Ciências e Artes - Anelca, no Município de Ribeirão das Neves. (despesas de capital)

Valor: R$20.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 364
Emenda de despesa: 364
Autor: Maria Tereza Lara
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Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e
Desenvolvimento Social

Objeto  do  Gasto:  Apoio  Financeiro  e  Material  a  Entidades  Voltadas  à  Área  de
Assistência Social - Aquisição de Material Esportivo para o Instituto de Educação e
Construção da Cidadania - Inec, no Município de Divinópolis (despesas de capital)

Valor: R$20.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 365
Emenda de despesa: 365
Autor: Maria Tereza Lara
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto  do  Gasto:  Apoio  Financeiro  e  Material  a  Entidades  Voltadas  à  Área  de

Assistência Social - Aquisição de Equipamentos para a Associação para a Prevenção
de Combate ao Câncer Infantil e Adulto, no Município de Divinópolis. (despesas de
capital)

Valor: R$25.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 366
Emenda de despesa: 366
Autor: Maria Tereza Lara
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto  do  Gasto:  Apoio  Financeiro  e  Material  a  Entidades  Voltadas  à  Área  de

Assistência Social - Aquisição de Equipamentos para a Fundação Camachense de
Apoio à Cultura, no Município de Camacho (despesas de capital)

Valor: R$10.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 367
Emenda de despesa: 367
Autor: Maria Tereza Lara
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Turismo e Esportes
Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos - Aquisição de

Academia  ao  Ar  Livre  para  o  Município  de  São Gonçalo  do  Pará.  (despesas  de
capital)

Valor: R$30.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 368
Emenda de despesa: 368
Autor: Maria Tereza Lara
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto  do  Gasto:  Apoio  Financeiro  e  Material  a  Entidades  Voltadas  à  Área  de

Assistência Social -  Aquisição de Equipamentos para a Associação dos Pequenos
Produtores Lage e Ponte Velho, no Município de Japaraíba; (despesas de capital)

Valor: R$15.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 369
Emenda de despesa: 369
Autor: Maria Tereza Lara
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem  -  Aquisição  de  Veículo  para  a  Prefeitura  Municipal  de  Pedra  do  Indaiá
(despesas de capital)

Valor: R$60.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 370
Emenda de despesa: 370
Autor: Maria Tereza Lara
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto  do  Gasto:  Apoio  Financeiro  e  Material  a  Entidades  Voltadas  à  Área  de
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Assistência Social - Aquisição de Equipamentos para a Associação do Povoado de
Soledade, no Município de Pequi. (despesas de capital)

Valor: R$30.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 371
Emenda de despesa: 371
Autor: Maria Tereza Lara
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Turismo e Esportes
Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos - Aquisição de

Veículo para a Organização Rebional de Combate ao Câncer - Orca, no Município de
Betim. (despesas de capital)

Valor: R$30.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 372
Emenda de despesa: 372
Autor: Maria Tereza Lara
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Turismo e Esportes
Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos - Aquisição de

Equipamentos para a Associação de Moradores Parceiros do Bem, no Município de
Betim. (despesas de capital)

Valor: R$20.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 373
Emenda de despesa: 373
Autor: Maria Tereza Lara
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto  do  Gasto:  Apoio  Financeiro  e  Material  a  Entidades  Voltadas  à  Área  de

Assistência Social - Aquisição de Equipamentos para a Associação Viver e Crescer,
no Município de Betim. (despesas de capital)

Valor: R$20.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
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EMENDA Nº 374
Emenda de despesa: 374
Autor: Maria Tereza Lara
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura
Objeto  do  Gasto:  Estímulo  à  Produção  e  Circulação  Cultural  -  Aquisição  de

Equipamentos para o Fundo Municipal de Cultura no Município de Itaguara (despesas
de capital)

Valor: R$30.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 375
Emenda de despesa: 375
Autor: Maria Tereza Lara
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura
Objeto  do  Gasto:  Estímulo  à  Produção  e  Circulação  Cultural  -  Aquisição  de

Equipamentos  Musicais  Pela  Prefeitura  Municipal  de  Campanha.  (despesas  de
capital)

Valor: R$50.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 376
Emenda de despesa: 376
Autor: Maria Tereza Lara
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto  do  Gasto:  Apoio  Financeiro  e  Material  a  Entidades  Voltadas  à  Área  de

Assistência  Social  -  Aquisição  de  Equipamentos  para  a  Prefeitura  Municipal  de
Prudente de Morais. (despesas de capital)

Valor: R$20.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 377
Emenda de despesa: 377
Autor: Maria Tereza Lara
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Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e
Desenvolvimento Social

Objeto  do  Gasto:  Apoio  Financeiro  e  Material  a  Entidades  Voltadas  à  Área  de
Assistência  Social  -  Aquisição  de  Equipamentos  para  a  Associação  Pro-
Melhoramento dos Bairros Campo Belo, Maracanã e José Gonçalves de Carvalho, no
Município de Prudente de Morais. (despesas de capital)

Valor: R$10.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 378
Emenda de despesa: 378
Autor: Maria Tereza Lara
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto  do  Gasto:  Apoio  Financeiro  e  Material  a  Entidades  Voltadas  à  Área  de

Assistência Social  -  Aquisição de Veículo para a Associação Estância Paraíso, no
Município de Sabará. (despesas de capital)

Valor: R$60.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 379
Emenda de despesa: 379
Autor: Maria Tereza Lara
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação
Objeto  do  Gasto:  Gestão da  Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação -

Ensino Fundamental - Aquisição de Equipamentos para a E. E. Serafim Ribeiro de
Rezende, no Município de Florestal. (despesas de capital)

Valor: R$25.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 380
Emenda de despesa: 380
Autor: Maria Tereza Lara
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
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Objeto  do  Gasto:  Apoio  Financeiro  e  Material  a  Entidades  Voltadas  à  Área  de
Assistência Social - Aquisição de Equipamentos para o Grupo de Escoteiros Capela
Nova de Betim (despesas de capital)

Valor: R$10.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 381
Emenda de despesa: 381
Autor: Maria Tereza Lara
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação
Objeto  do  Gasto:  Gestão da  Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação -

Ensino Fundamental - Aquisição de Equipamentos para a E. E. Vicente Mateus, no
Município de Divinópolis. (despesas de capital)

Valor: R$15.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 382
Emenda de despesa: 382
Autor: Maria Tereza Lara
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto  do  Gasto:  Apoio  Financeiro  e  Material  a  Entidades  Voltadas  à  Área  de

Assistência Social - Aquisição de Veículo para a Sociedade São Vicente de Paulo de
Florestal. (despesas de capital)

Valor: R$30.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 383
Emenda de despesa: 383
Autor: Maria Tereza Lara
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação
Objeto  do  Gasto:  Gestão da  Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação -

Ensino Médio - Aquisição de Equipamentos para a E. E. Arnaldo Faria Tavares, no
Município de Lagoa da Prata (despesas de capital)
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Valor: R$15.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 384
Emenda de despesa: 384
Autor: Maria Tereza Lara
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde - Construção da Clínica

da Mulher no Município de Sarzedo. (despesas de capital)
Valor: R$500.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 385
Emenda de despesa: 385
Autor: Dalmo Ribeiro Silva
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)
Valor: R$600.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 386
Emenda de despesa: 386
Autor: Dalmo Ribeiro Silva
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura Urbana e

Rural (despesas de capital)
Valor: R$200.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 387
Emenda de despesa: 387
Autor: Dalmo Ribeiro Silva
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação
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Objeto do Gasto: Atendimento aos Municípios (despesas de capital)
Valor: R$250.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 388
Emenda de despesa: 388
Autor: Dalmo Ribeiro Silva
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)
Valor: R$150.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 389
Emenda de despesa: 389
Autor: Dalmo Ribeiro Silva
Unidade Orçamentária  Beneficiada:  Departamento  de  Estradas  de Rodagem do

Estado de Minas Gerais
Objeto do Gasto: Recuperação e Manutenção da Malha Viária Pavimentada e Não

Pavimentada - Execução das Obras de Aumento de Capacidade e Restauração da
Rodovia  Mg-290,  Trecho  Pouso  Alegre  -  Ouro  Fino  -  Divisa  MG/SP,  Que  Liga  o
Município de Pouso Alegre  à Divisa Com o Estado de São Paulo,  Via  Jacutinga.
(despesas de capital)

Valor: R$600.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 390
Emenda de despesa: 390
Autor: Dalmo Ribeiro Silva
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto  do  Gasto:  Apoio  Financeiro  e  Material  a  Entidades  Voltadas  à  Área  de

Assistência Social (despesas de capital)
Valor: R$200.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
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EMENDA Nº 391
Emenda de despesa: 391
Autor: Dalmo Ribeiro Silva
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Turismo e Esportes
Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)
Valor: R$100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 392
Emenda de despesa: 392
Autor: Dalmo Ribeiro Silva
Unidade Orçamentária  Beneficiada:  Departamento  de  Estradas  de Rodagem do

Estado de Minas Gerais
Objeto do Gasto: Recuperação e Manutenção da Malha Viária Pavimentada e Não

Pavimentada - Pavimentação Asfáltica do Trecho da Rodovia Que Liga o Município de
Ouro Fino ao de Santa Rita de Caldas. (despesas de capital)

Valor: R$200.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 393
Emenda de despesa: 393
Autor: Dalmo Ribeiro Silva
Unidade Orçamentária  Beneficiada:  Departamento  de  Estradas  de Rodagem do

Estado de Minas Gerais
Objeto do Gasto: Recuperação e Manutenção da Malha Viária Pavimentada e Não

Pavimentada - Pavimentação do Trecho da Rodovia Que Liga o Município de Cambuí
ao de Consolação (despesas de capital)

Valor: R$200.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 394
Emenda de despesa: 394
Autor: Dalmo Ribeiro Silva
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Turismo e Esportes
Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos - Construção

do Complexo Esportivo de Ouro Fino. (despesas de capital)
Valor: R$300.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 395
Emenda de despesa: 395
Autor: Dalmo Ribeiro Silva
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem - Apoio e Desenvolvimento do Conselho Tutelar no Município de Ouro Fino
(despesas de capital)

Valor: R$200.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 396
Emenda de despesa: 396
Autor: Dalmo Ribeiro Silva
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto  do  Gasto:  Fomento  e  Execução  de  Ações  de  Saúde  -  Aquisição  de

Equipamentos para a Santa Casa de Misericórdia de Jacutinga (despesas de capital)
Valor: R$200.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 397
Emenda de despesa: 397
Autor: Dalmo Ribeiro Silva
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto  do  Gasto:  Fomento  e  Execução  de  Ações  de  Saúde  -  Construção  do

Hospital Municipal de Monte Sião (despesas de capital)
Valor: R$300.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
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EMENDA Nº 398
Emenda de despesa: 398
Autor: Dalmo Ribeiro Silva
Unidade Orçamentária  Beneficiada:  Departamento  de  Estradas  de Rodagem do

Estado de Minas Gerais
Objeto do Gasto: Recuperação e Manutenção da Malha Viária Pavimentada e Não

Pavimentada - Pavimentação Asfáltica do Trecho da Rodovia Que Liga o Município de
Jacutinga ao de Espirito Santo do Pinhal/Sp. (despesas de capital)

Valor: R$200.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 399
Emenda de despesa: 399
Autor: Dalmo Ribeiro Silva
Unidade Orçamentária  Beneficiada:  Departamento  de  Estradas  de Rodagem do

Estado de Minas Gerais
Objeto do Gasto: Construção e Reforma de Obras de Arte Especiais - Construção

de Ponte na Rodovia MG-350 Que Liga o Município de Delfim Moreira à Rodovia BR-
459 (despesas de capital)

Valor: R$150.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 400
Emenda de despesa: 400
Autor: Dalmo Ribeiro Silva
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto  do  Gasto:  Fomento  e  Execução  de  Ações  de  Saúde  -  Aquisição  de

Equipamentos para o Hospital Antônio Moreira Costa, no Município de Santa Rita do
Sapucaí. (despesas de capital)

Valor: R$200.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 401
Emenda de despesa: 401
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Autor: Dalmo Ribeiro Silva
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem - Construção de Velório Municipal em Ouro Fino. (despesas de capital)
Valor: R$100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 402
Emenda de despesa: 402
Autor: Dalmo Ribeiro Silva
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento
Objeto do Gasto: Infraestruturas do Setor Agropecuário - Instituir o Polo Fruticultor

de Morango (despesas de capital)
Valor: R$100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 403
Emenda de despesa: 403
Autor: Gilberto Abramo
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)
Valor: R$1.000.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 404
Emenda de despesa: 404
Autor: Gilberto Abramo
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto  do  Gasto:  Apoio  Financeiro  e  Material  a  Entidades  Voltadas  à  Área  de

Assistência Social (despesas de capital)
Valor: R$400.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
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EMENDA Nº 405
Emenda de despesa: 405
Autor: Gilberto Abramo
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação
Objeto  do  Gasto:  Gestão da  Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação -

Ensino Fundamental (despesas de capital)
Valor: R$100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 406
Emenda de despesa: 406
Autor: Gilberto Abramo
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto  do  Gasto:  Apoio  Financeiro  e  Material  a  Entidades  Voltadas  à  Área  de

Assistência Social (despesas de capital)
Valor: R$2.000.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 407
Emenda de despesa: 407
Autor: Gilberto Abramo
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto  do  Gasto:  Apoio  Financeiro  e  Material  a  Entidades  Voltadas  à  Área  de

Assistência Social (despesas correntes)
Valor: R$2.000.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 408
Emenda de despesa: 408
Autor: Gilberto Abramo
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
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Objeto  do  Gasto:  Apoio  Financeiro  e  Material  a  Entidades  Voltadas  à  Área  de
Assistência Social - Associação Comunitária do Município de Medina - Ascomed para
Aquisição de Equipamentos e Mobiliários e Ampliação da Sede. (despesas de capital)

Valor: R$300.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 409
Emenda de despesa: 409
Autor: Gilberto Abramo
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde - Hospital Santa Rita do

Município  de  Medina  para  Aquisição  de  Medicamentos  e  Material  de  Consumo
(despesas correntes)

Valor: R$200.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 410
Emenda de despesa: 410
Autor: Fred Costa
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)
Valor: R$1.300.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 411
Emenda de despesa: 411
Autor: Fred Costa
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto  do  Gasto:  Apoio  Financeiro  e  Material  a  Entidades  Voltadas  à  Área  de

Assistência Social (despesas de capital)
Valor: R$200.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
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EMENDA Nº 412
Emenda de despesa: 412
Autor: Fred Costa
Unidade Orçamentária Beneficiada: Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas

Gerais
Objeto  do  Gasto:  Reforma  e  Ampliação  de  Unidades  Prediais  do  CBMMG

(despesas de capital)
Valor: R$100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 413
Emenda de despesa: 413
Autor: Fred Costa
Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Civil do Estado de Minas Gerais
Objeto do Gasto: Treinamento e Capacitação Profissional (despesas de capital)
Valor: R$200.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 414
Emenda de despesa: 414
Autor: Fred Costa
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto  do  Gasto:  Apoio  Financeiro  e  Material  a  Entidades  Voltadas  à  Área  de

Assistência Social  -  Recurso para Fortalecimento do Conselho Estadual  do Idoso,
Viabilizando o Aprimoramento das Ações Ligadas à Melhoria da Qualidade de Vida do
Idoso. (despesas de capital)

Valor: R$300.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 415
Emenda de despesa: 415
Autor: Fred Costa
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
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Objeto  do  Gasto:  Operacionalização  dos  Conselhos  de  Direitos  Humanos
(despesas de capital)

Valor: R$200.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 416
Emenda de despesa: 416
Autor: Antônio Genaro
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)
Valor: R$500.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 417
Emenda de despesa: 417
Autor: Antônio Genaro
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde - Fundação de Saúde

Dilson de Quadros Godinho - Município de Montes Claros. (despesas de capital)
Valor: R$500.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 418
Emenda de despesa: 418
Autor: Antônio Genaro
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde - Hospital Imaculada

Conceição - Município de Curvelo. (despesas de capital)
Valor: R$500.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 419
Emenda de despesa: 419
Autor: Neilando Pimenta
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)
Valor: R$1.500.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 420
Emenda de despesa: 420
Autor: Luiz Humberto Carneiro
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)
Valor: R$1.500.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 421
Emenda de despesa: 421
Autor: Rômulo Viegas
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura Urbana e

Rural (despesas de capital)
Valor: R$1.500.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 422
Emenda de despesa: 422
Autor: Dinis Pinheiro
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto  do  Gasto:  Apoio  Financeiro  e  Material  a  Entidades  Voltadas  à  Área  de

Assistência Social (despesas de capital)
Valor: R$1.000.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
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EMENDA Nº 423
Emenda de despesa: 423
Autor: Dinis Pinheiro
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto  do  Gasto:  Apoio  Financeiro  e  Material  a  Entidades  Voltadas  à  Área  de

Assistência Social (despesas correntes)
Valor: R$200.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 424
Emenda de despesa: 424
Autor: Dinis Pinheiro
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Turismo e Esportes
Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)
Valor: R$200.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 425
Emenda de despesa: 425
Autor: Dinis Pinheiro
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Turismo e Esportes
Objeto do Gasto: Incentivo a Projetos Esportivos (despesas correntes)
Valor: R$100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 426
Emenda de despesa: 426
Autor: Sargento Rodrigues
Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Militar do Estado de Minas Gerais
Objeto  do  Gasto:  Policiamento  Ostensivo  Geral  -  Aquisição  de  Viatura  Pelo  3º

Pelotão de Polícia Militar do Estado de Minas Gerais Localizado no Município de Lima
Duarte. (despesas de capital)
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Valor: R$50.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 427
Emenda de despesa: 427
Autor: Comissão de Participação Popular
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação
Objeto do Gasto: Atendimento às Escolas Família Agrícola - Acréscimo na Região

Central Com Recursos Retirados da Região Mata da Própria Ação 4587. (despesas
correntes)

Valor: R$43.840,00
Dedução:  Secretaria  de  Estado  de  Educação  -  4587  -  Atendimento  às  Escolas

Família Agrícola (outras despesas correntes)
EMENDA Nº 428

Emenda de despesa: 428
Autor: Comissão de Participação Popular
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação
Objeto do Gasto: Atendimento às Escolas Família Agrícola - Acréscimo na Região

Rio Doce Com Recursos Retirados da Região Mata da Própria Ação 4587. (despesas
correntes)

Valor: R$22.668,00
Dedução:  Secretaria  de  Estado  de  Educação  -  4587  -  Atendimento  às  Escolas

Família Agrícola (outras despesas correntes)
EMENDA Nº 429

Emenda de despesa: 429
Autor: Comissão de Participação Popular
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação
Objeto do Gasto: Atendimento às Escolas Família Agrícola - Acréscimo na Região

Noroeste de Minas Com Recursos Retirados da Região Mata da Própria Ação 4587.
(despesas correntes)

Valor: R$32.934,00
Dedução:  Secretaria  de  Estado  de  Educação  -  4587  -  Atendimento  às  Escolas

Família Agrícola (outras despesas correntes)
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EMENDA Nº 430
Emenda de despesa: 430
Autor: Comissão de Participação Popular
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação
Objeto do Gasto: Atendimento às Escolas Família Agrícola - Acréscimo na Região

Norte de Minas Com Recursos Retirados das Regiões Mata (100.202,00) e Sul de
Minas (56.715) da Própria Ação 4587. (despesas correntes)

Valor: R$371.728,00
Deduções: Reserva de Contingência - R$214.811,00
Secretaria  de  Estado  de  Educação  -  4587  -  Atendimento  às  Escolas  Família

Agrícola (outras despesas correntes) - R$156.917,00
EMENDA Nº 431

Emenda de despesa: 431
Autor: Comissão de Participação Popular
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação
Objeto do Gasto: Atendimento às Escolas Família Agrícola - Acréscimo de Recursos

na Região Jequitinhonha/Mucuri (despesas correntes)
Valor: R$778.270,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 432
Emenda de despesa: 432
Autor: Comissão de Participação Popular
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura
Objeto do Gasto: Estímulo à Produção e Circulação Cultural - Apoio à Realização

dos Seguintes Eventos: R$150 Mil para a Realização do Festival da Favela (Região
Central); R$150 Mil para a Realização do Festivale (Jequitinhonha/Mucuri) e R$150
Mil para a Realização do Mucuriarte (Jequitinhonha/Mucuri) (despesas correntes)

Valor: R$450.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 433
Emenda de despesa: 433
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Autor: Comissão de Participação Popular
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Turismo e Esportes
Objeto do Gasto: Promoção do Esporte Indígena (despesas correntes)
Valor: R$199.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 434
Emenda de despesa: 434
Autor: Comissão de Participação Popular
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura
Objeto do Gasto: Apoio à Cultura Popular e Imaterial - Aporte de R$15.000,00 para

Apoio a Cada Uma das Festas Tradicionais Indígenas, Sendo Três Realizadas em
Aldeias Pataxó, Quatro em Aldeias Maxacali, Uma em Aldeia Krenak, Uma em Aldeia
Caxixó, Uma em Aldeia Pankararú, Uma em Aldeia Xucurú, Uma em Aldeia Mucurin e
Uma em Aldeia Xacriabá. (despesas correntes)

Valor: R$195.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 435
Emenda de despesa: 435
Autor: Comissão de Participação Popular
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Assistência Social
Objeto do Gasto: Cofinanciamento do Piso Mineiro de Assistência Social (despesas

correntes)
Valor: R$8.122.437,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 436
Emenda de despesa: 436
Autor: Comissão de Participação Popular
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Assistência Social
Objeto  do  Gasto:  Cofinanciamento  para  Municípios  na  Execução  de  Proteção

Básica (despesas de capital)
Valor: R$1.000.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
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EMENDA Nº 437
Emenda de despesa: 437
Autor: Comissão de Participação Popular
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Educação em Direitos Humanos - Formação e Capacitação dos

Defensores de Direitos Humanos, das Equipes Que Atuam no Programa de Proteção
aos  Defensores  de  Direitos  Humanos  -  PPDDH  -,  e  dos  Agentes  da  Rede  de
Proteção. (despesas correntes)

Valor: R$50.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 438
Emenda de despesa: 438
Autor: Comissão de Participação Popular
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto  do  Gasto:  Promoção  de  Direitos  Humanos  -  Realizar  o  Mapeamento

Georreferenciado das Entidades da Sociedade Civil de Defesa dos Direitos Humanos
Existentes no Estado. (despesas correntes)

Valor: R$200.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 439
Emenda de despesa: 439
Autor: Comissão de Participação Popular
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto  do  Gasto:  Indenizações  a  Vítimas  de  Violação  de  Direitos  Humanos

(despesas correntes)
Valor: R$950.001,00
Dedução: Reserva de Contingência
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EMENDA Nº 440
Emenda de despesa: 440
Autor: Comissão de Participação Popular
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto  do  Gasto:  Operacionalização  dos  Conselhos  de  Direitos  Humanos

(despesas correntes)
Valor: R$792.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 441
Emenda de despesa: 441
Autor: Comissão de Participação Popular
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto  do  Gasto:  Estruturação  da  Rede  de  Proteção  de  Direitos  Humanos

(despesas correntes)
Valor: R$659.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 442
Emenda de despesa: 442
Autor: Comissão de Participação Popular
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto  do  Gasto:  Estruturação  da  Rede  de  Proteção  de  Direitos  Humanos  -

Aquisição de Veículo para o Conselho Tutelar no Município de Poté. (despesas de
capital)

Valor: R$40.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 443
Emenda de despesa: 443
Autor: Comissão de Participação Popular
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Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e
Desenvolvimento Social

Objeto do Gasto: Apoio à Comercialização da Economia Popular Solidária e Outros
Empreendimentos (despesas correntes)

Valor: R$980.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 444
Emenda de despesa: 444
Autor: Comissão de Participação Popular
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo para a Infância e a Adolescência
Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios e Entidades nos Serviços de Atendimento

aos Direitos da Criança e do Adolescente (despesas correntes)
Valor: R$250.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 445
Emenda de despesa: 445
Autor: Comissão de Participação Popular
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento
Objeto  do  Gasto:  Fortalecimento  da  Agricultura  Familiar  para  o  Abastecimento

Alimentar (despesas correntes)
Valor: R$730.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 446
Emenda de despesa: 446
Autor: Comissão de Participação Popular
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto  do  Gasto:  Fortalecimento  da  Rede  Municipal  de  Saúde  -  Recursos

Destinados ao Custeio  do  Hospital  São Vicente  de  Paulo  no Município de Águas
Formosas. (despesas correntes)

Valor: R$100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
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EMENDA Nº 447
Emenda de despesa: 447
Autor: Comissão de Participação Popular
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto  do  Gasto:  Fortalecimento  da  Rede  Municipal  de  Saúde  -  Aquisição  de

Equipamentos  para  o  Hospital  São  Vicente  de  Paulo  no  Município  de  Águas
Formosas. (despesas de capital)

Valor: R$100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 448
Emenda de despesa: 448
Autor: Comissão de Participação Popular
Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Civil do Estado de Minas Gerais
Objeto do Gasto: Investigação Modelo - Capacitação dos Agentes de Segurança

Pública  e  dos  Atores  do  Sistema  de  Garantia  dos  Direitos  da  Criança  e  do
Adolescente, no Escopo do Protocolo de Humanização no Atendimento às Vítimas de
Violência Sexual. (despesas correntes)

Valor: R$150.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 449
Emenda de despesa: 449
Autor: Comissão de Participação Popular
Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Civil do Estado de Minas Gerais
Objeto  do  Gasto:  Realização  de  Perícias  Médico-Legais  -  Aquisição  de

Equipamentos  e  Materiais  Específicos,  Com  Vistas  a  Propiciar  o  Trabalho  de
Sexologia Forense Junto ao Instituo Médico Legal - Iml. (despesas de capital)

Valor: R$200.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 450
Emenda de despesa: 450
Autor: Comissão de Participação Popular
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento

Objeto do Gasto: Fomento à Atividade Produtiva e à Organização da Agricultura
Familiar (despesas correntes)

Valor: R$600.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 451
Emenda de despesa: 451
Autor: Comissão de Participação Popular
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundação Rural Mineira
Objeto do Gasto: Conservação e Revitalização de Bacias Hidrográficas - Recurso

para  Mobilização  e  Estudos  Iniciais  para  a  Revitalização  de  Três  Bacias  no
Jequitinhonha/Mucuri. (despesas correntes)

Valor: R$210.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 452
Emenda de despesa: 452
Autor: Comissão de Participação Popular
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento
Objeto  do  Gasto:  Apoio  a  Comercialização  da  Agricultura  Familiar  (despesas

correntes)
Valor: R$500.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 453
Emenda de despesa: 453
Autor: Comissão de Participação Popular
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento
Objeto do Gasto: Apoio ao Extrativismo em Minas (despesas correntes)
Valor: R$139.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
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EMENDA Nº 454
Emenda de despesa: 454
Autor: Comissão de Participação Popular
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento
Objeto  do  Gasto:  Apoio  à  Regularização  Fundiária  de  Áreas  Ocupadas  Por

Comunidades Quilombolas e Indígenas e Tradicionais (despesas correntes)
Valor: R$300.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 455
Emenda de despesa: 455
Autor: Comissão de Participação Popular
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundação Estadual do Meio Ambiente
Objeto do Gasto: Bolsa Reciclagem (despesas correntes)
Valor: R$900.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 456
Emenda de despesa: 456
Autor: Comissão de Participação Popular
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento
Objeto do Gasto: Feira Agropecuária Superagro (despesas correntes)
Valor: R$408.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 457
Emenda de despesa: 457
Autor: Comissão de Participação Popular
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento
Objeto  do  Gasto:  Incentivo  ao  Desenvolvimento  da  Aquicultura  (despesas

correntes)
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Valor: R$140.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 458
Emenda de despesa: 458
Autor: Comissão de Participação Popular
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento
Objeto do Gasto: Feira Estadual de Agricultura Familiar - Agriminas - Especificação

do Objeto de Gasto:
R$406.000,00 Destinado à Realização da Agriminas
R$50.000,00  Destinado  ao  Ii  Encontro  da  Agrobiodiversidade  do  Semiárido

(despesas correntes)
Valor: R$456.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 459
Emenda de despesa: 459
Autor: Comissão de Participação Popular
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento
Objeto do Gasto: Controle e Gestão Social das Políticas Públicas de Agricultura

Familiar (despesas correntes)
Valor: R$100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 460
Emenda de despesa: 460
Autor: Comissão de Participação Popular
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento
Objeto do Gasto: Apoio às Parcerias Fundiárias e Ações de Cidadania (despesas

correntes)
Valor: R$60.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
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EMENDA Nº 461
Emenda de despesa: 461
Autor: Comissão de Participação Popular
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Defesa Social
Objeto do Gasto: Prevenção Social à Criminalidade - no Âmbito do Projeto Fica

Vivo,  Especificar:  R$600.000,00 para  Realizar  Olimpíada Fica Vivo;  R$400.000,00
para Realizar o Projeto Circulação, Que Prevê Excursões dos Jovens Atendidos Pelo
Fica Vivo em Diferentes Espaços da Cidade; e R$100.000,00 para Realizar Fóruns
Comunitários de Prevenção Social à Violência e à Criminalidade (despesas correntes)

Valor: R$1.100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 462
Emenda de despesa: 462
Autor: Comissão de Participação Popular
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento
Objeto do Gasto: Incentivo ao Desenvolvimento e a Transferência da Tecnologia

das Cadeias Produtivas da Agropecuária e da Silvicultura - Sendo R$80.000,00 para
Realização de Diagnóstico da Cadeia Produtiva do Mel e dos Demais Produtos das
Abelhas. (despesas correntes)

Valor: R$256.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 463
Emenda de despesa: 463
Autor: Comissão de Participação Popular
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Defesa Social
Objeto  do  Gasto:  Atendimento  ao  Adolescente  em  Conflito  Com  a  Lei  -

Cumprimento de Medidas Socioeducativas de Semiliberdade (despesas correntes)
Valor: R$2.000.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
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EMENDA Nº 464
Emenda de despesa: 464
Emenda retirada pelo autor.

EMENDA Nº 465
Emenda de despesa: 465
Autor: Comissão de Participação Popular
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Defesa Social
Objeto  do  Gasto:  Modernização  do  Sistema  Socioeducativo  -  R$300.000,  para

Ribeirão das Neves (Justinópolis) (Central); R$400.000, para Uberlândia (Triângulo);
R$350.000, para Governador Valadares (Rio Doce); R$290.000, para Juiz de Fora
(Mata); R$350.000, para Montes Claros (Norte de Minas); R$500.000, para Patos de
Minas  (Alto  Paranaíba);  e  R$10.000,00,  para  a  Construção  de  Um  Centro
Socioeducativo em Caratinga (Rio Doce). (despesas de capital)

Valor: R$2.200.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 466
Emenda de despesa: 466
Autor: Comissão de Participação Popular
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria-Geral
Objeto do Gasto: Manutenção das Atividades do Conselho de Segurança Alimentar

de Minas Gerais (Consea/MG) - Apoio à Realização da Conferência Estadual e das
Conferencias Regionais de Segurança Alimentar e Nutricional. (despesas correntes)

Valor: R$330.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 467
Emenda de despesa: 467
Autor: Rogério Correia
Unidade Orçamentária Beneficiada: Reserva de Contingência
Objeto do Gasto: Reserva de Contingência (despesas correntes)
Valor: R$100,00
Dedução: Reserva de Contingência
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EMENDA Nº 468
Emenda de despesa: 468
Autor: Zé Maia
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem - Beneficiário: Sindicato dos Servidores Públicos de Iturama
Município: Iturama
CNPJ: 26.042.218/0001-00
Objeto : Construção de Prédio. (despesas de capital)
Valor: R$250.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 469
Emenda de despesa: 469
Autor: Zé Maia
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem - Beneficiário: Associação Comunitária do Conjunto Habitacional Tiradentes
Município: Iturama
CNPJ: 20.055.828/0001/54
Objeto: Construção de Prédio. (despesas de capital)
Valor: R$250.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 470
Emenda de despesa: 470
Autor: Zé Maia
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem - Prefeitura Municipal de Itapagipe
Município : Itapagipe
CNPJ:21226840/0001-47
Objeto: Calçamento e Pavimentação (despesas de capital)
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Valor: R$500.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 471
Emenda de despesa: 471
Autor: Zé Maia
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem - Prefeitura Municipal de Itapagipe
Município : Itapagipe
CNPJ:21226840/0001-47
Objeto: Melhoramentos de Vias Públicas (despesas de capital)
Valor: R$500.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 472
Emenda de despesa: 472
Autor: Neilando Pimenta
Unidade Orçamentária Beneficiada: Departamento de Obras Públicas do Estado de

Minas Gerais
Objeto do Gasto: Serviços de Engenharia Pública e Gerenciamento - Elaboração do

Projeto  de  Viabilidade  Técnica  para  a  Construção  do  Aeroporto  Regional  de
Itambacuri. (despesas de capital)

Valor: R$500.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 473
Emenda de despesa: 473
Autor: Neilando Pimenta
Unidade Orçamentária Beneficiada: Departamento de Obras Públicas do Estado de

Minas Gerais
Objeto do Gasto: Serviços de Engenharia Pública e Gerenciamento - Construção do

Aeroporto Regional de Itambacuri. (despesas de capital)
Valor: R$2.000.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
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EMENDA Nº 474
Emenda de despesa: 474
Autor: Neilando Pimenta
Unidade Orçamentária Beneficiada: Departamento de Obras Públicas do Estado de

Minas Gerais
Objeto do Gasto: Serviços de Engenharia Pública e Gerenciamento - Construção do

Estádio Municipal de Teófilo Otôni. (despesas de capital)
Valor: R$2.000.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 475
Emenda de despesa: 475
Autor: Neilando Pimenta
Unidade Orçamentária Beneficiada: Departamento de Obras Públicas do Estado de

Minas Gerais
Objeto do Gasto: Serviços de Engenharia Pública e Gerenciamento - Construção do

Hospital Regional de Novo Cruzeiro. (despesas de capital)
Valor: R$5.000.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 476
Emenda de despesa: 476
Autor: Neilando Pimenta
Unidade Orçamentária Beneficiada: Departamento de Obras Públicas do Estado de

Minas Gerais
Objeto do Gasto: Serviços de Engenharia Pública e Gerenciamento - Construção do

Instituto Médico Legal - IML de Teófilo Otôni. (despesas de capital)
Valor: R$3.000.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 477
Emenda de despesa: 477
Autor: Rosângela Reis
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Defesa Social
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Objeto do Gasto: Modernização do Sistema Socioeducativo - Construção de Centro
Socioeducativo no Vale do Aço. (despesas de capital)

Valor: R$1.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO PRESIDENTE
- O presidente despachou, em 11/12/2014, a seguinte comunicação:
Do deputado Duarte Bechir, em que notifica o falecimento do Sr. José Balbino de

Arantes, ocorrido em 6/12/2014, em Seritinga. (- Ciente. Oficie-se.) 

MANIFESTAÇÕES
A Assembleia  Legislativa  aprovou,  nos  termos  do  art.  103,  III,  "b"  a  "d",  do

Regimento Interno, as seguintes manifestações:
de congratulações com o Sr. Rubens Goyatá Campante pela publicação, no jornal

Estado de Minas, da matéria "A Copa e o seu legado" (Requerimento nº 8.463/2014,
do deputado Celinho do Sinttrocel);

de congratulações com o Sr. Geraldo Augusto de Almeida, presidente do TRE-MG,
por sua atuação profissional, em especial durante as eleições de 2014 (Requerimento
nº 8.927/2014, do deputado Dinis Pinheiro);

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,
em  Belo  Horizonte  (Requerimento  nº  8.928/2014,  do  deputado  Anselmo  José
Domingos);

de congratulações com os policiais militares, lotados no 4º Pelotão da 107ª Cia. do
7º Batalhão de Polícia Militar, que atuaram na ocorrência, em 10/11/2014, em Santo
Antônio  do  Amparo,  que  resultou  na  apreensão  de  armas  de  fogo  e  munição
(Requerimento nº 8.933/2014, do deputado Cabo Júlio);

de aplauso aos policiais militares, lotados no 3º Pelotão Rodoviário, que atuaram na
ocorrência, em 5/11/2014, em Frutal, que resultou na prisão de duas pessoas e na
apreensão de droga (Requerimento nº 8.934/2014, do deputado Sargento Rodrigues);

de congratulações com a Sra. Maria Otília Boson, viúva de Gerson de Britto Mello



1504
____________________________________________________________________________

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
(Requerimento nº 8.935/2014, do deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com o Sr. Gilberto Carvalho Teixeira, superintendente regional de
saúde de Pouso Alegre, pelo recebimento da premiação Mérito da Saúde em 2014
(Requerimento nº 8.936/2014, do deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de  congratulações  com o  Sr.  Eugênio  Ferraz,  diretor-geral  da  Imprensa  Oficial,
pelos 122 anos de fundação desse órgão (Requerimento nº 8.937/2014, do deputado
Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a Escola Estadual Professor Arcádio do Nascimento Moura
pelos 50 anos de sua fundação (Requerimento nº 8.938/2014, do deputado Dalmo
Ribeiro Silva);

de  congratulações  com  os  policiais  militares,  lotados  na  7ª  Cia.  de  Missões
Especiais, que atuaram na ocorrência, em 10/11/2014, em Divinópolis, que resultou
na apreensão de droga e na detenção de três pessoas (Requerimento nº 8.966/2014,
do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com a comunidade de Betim pelo aniversário desse município
(Requerimento nº 8.967/2014, do deputado Ivair Nogueira);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Guaraciaba  pelo  aniversário  desse
município (Requerimento nº 8.968/2014, do deputado Ivair Nogueira);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Veredinha  pelo  aniversário  desse
município (Requerimento nº 8.969/2014, do deputado Ivair Nogueira);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Candeias  pelo  aniversário  desse
município (Requerimento nº 8.970/2014, do deputado Ivair Nogueira);

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 (Requerimento nº 8.986/2014, do deputado
Cabo Júlio);

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
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atuação na ocorrência, em 7/11/2014, em Belo Horizonte, que resultou na apreensão
de drogas e na prisão de um homem (Requerimento nº  8.987/2014,  do deputado
Cabo Júlio);

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 (Requerimento nº 8.988/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 23º Batalhão
de Polícia  Militar,  pela  atuação na ocorrência,  em 7/11/2014,  em Divinópolis,  que
resultou na apreensão de drogas, uma faca, balança de precisão, quantia em dinheiro
e na detenção de duas pessoas (Requerimento nº 8.989/2014, do deputado Cabo
Júlio);

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  (Requerimento  nº
8.990/2014, 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
13/11/2014, em Divinópolis, que resultou na apreensão de drogas, armas de fogo,
munição, celulares e na detenção de três pessoas (Requerimento nº 8.991/2014, do
deputado Cabo Júlio);

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 (Requerimento nº
8.992/2014, do deputado Cabo Júlio);

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
(Requerimento nº 8.993/2014, do deputado Cabo Júlio);
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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 (Requerimento nº 8.994/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 56º Batalhão
de Polícia Militar,  pela atuação na ocorrência, em 9/11/2014, em Piranguinho, que
resultou  na  apreensão  de  83kg  de  maconha,  avaliada  em  R$100.000,00
(Requerimento nº 8.995/2014, do deputado Cabo Júlio);

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 (Requerimento nº 8.996/2014, do deputado Cabo Júlio);

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
(Requerimento nº 8.998/2014, do deputado Cabo Júlio);

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 (Requerimento nº 8.999/2014, do deputado Cabo Júlio);

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 (Requerimento nº 9.000/2014, 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
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
(Requerimento nº 9.001/2014, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com o Sr. Carlos André Mariani Bittencourt pela sua recondução
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ao cargo de procurador-geral de Justiça para o biênio 2015-2016 (Requerimento nº
9.002/2014, do deputado Dalmo Ribeiro Silva).

de  congratulações  com  o  Cel.  PM  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  (Requerimento  nº
9.004/2014, do deputado Dalmo Ribeiro Silva);

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 (Requerimento nº 9.006/2014, do deputado Cabo
Júlio);

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 (Requerimento nº 9.007/2014, do deputado Cabo Júlio);

de aplauso à Irmã Mônica de Jesus pelo transcurso de seu 83° aniversário natalício
e de  60 anos de vida religiosa (Requerimento  nº  9.030/2014,  do deputado Sávio
Souza Cruz);

de congratulações com a comunidade de Planura pelo aniversário desse município
(Requerimento nº 9.054/2014, do deputado Tony Carlos);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Itapagipe  pelo  aniversário  desse
município (Requerimento nº 9.055/2014, do deputado Tony Carlos);

de congratulações com a comunidade de Pirajuba pelo aniversário desse município
(Requerimento nº 9.056/2014, do deputado Tony Carlos);

de  congratulações  com a  comunidade de  Santa  Juliana  pelo  aniversário  desse
município (Requerimento nº 9.057/2014, do deputado Tony Carlos);

de congratulações com a comunidade de Conceição das Alagoas pelo aniversário
desse município (Requerimento nº 9.058/2014, do deputado Tony Carlos);

de congratulações com a comunidade de Campo Florido pelo aniversário desse
município (Requerimento nº 9.059/2014, do deputado Tony Carlos);
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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 (Requerimento nº 9.071/2014, da Comissão de Educação).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 16 DE DEZEMBRO DE 2014

ATA
ATA DA 15ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM
2/5/2013

Às 9h1min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Durval Ângelo e
Sargento Rodrigues, membros da supracitada comissão. Está presente, também, o
deputado Cabo Júlio.  Havendo número regimental,  o  presidente,  deputado Durval
Ângelo, 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. O
presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei nº 3.700/2013, em turno único, do
qual designa relator o deputado Rômulo Viegas. A presidência informa que a reunião
se destina a obter esclarecimentos sobre o Procedimento nº 175.634, em que figuram
como partes o Sr. Marcos André Rezende, subinspetor de polícia, e as Sras. Tânia
D'Arc,  delegada,  e  Maria  Helena,  escrivã.  A presidência  interrompe  os  trabalhos
ordinários da reunião para ouvir os Srs. Luiz Flávio Cortat, subcorregedor da Polícia
Civil, e Reinaldo Felício Lima, delegado adido à 1ª Subcorregedoria de Polícia Civil,
ambos representando o Sr. Renato Patrício Teixeira, corregedor-geral de Polícia Civil;
Marcos André Rezende, subinspetor de Polícia Civil; Rodrigo Xavier da Silva, ouvidor
da Polícia Civil, 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.  Registra-se  a  presença  do  deputado
Rogério Correia. A presidência passa a palavra aos convidados, para que façam suas
exposições.  Abertos  os  debates,  segue-se ampla discussão,  conforme consta nas
notas taquigráficas. A presidência comunica que deixa de apreciar os Projetos de Lei
nºs 1.346/2011 e 3.549/2012 por não haver quórum regimental. Cumprida a finalidade
da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  determina  a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de maio de 2013.
Durval Ângelo, presidente.
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.469/2014

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

Encaminhado a esta Casa por meio da Mensagem nº 695/2014, o projeto de lei em
epígrafe,  de  autoria  do  governador  do  Estado,  autoriza  a  abertura  de  crédito
suplementar ao Orçamento Fiscal do Estado em favor do Ministério Público do Estado
de Minas Gerais - MPMG - e do Fundo Especial do Ministério Público do Estado de
Minas Gerais - Funemp.

Publicado no  Diário do Legislativo em 10/9/2014,  o projeto foi  distribuído a esta
comissão para receber parecer, nos termos do art. 160 da Constituição do Estado e
do art. 204 do Regimento Interno.

No prazo de vinte dias estabelecido pelo § 2º do referido art. 204, foi apresentada a
Emenda nº 1, de autoria do governador do Estado, encaminhada pela Mensagem nº
702/2014.

Fundamentação
A proposição em análise tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a abrir crédito

suplementar  ao  Orçamento  Fiscal  do  Estado,  em  favor  do  Ministério  Público  do
Estado de Minas Gerais - MPMG -, até o valor de R$34.525.000,00, que se destinam
a atender a pessoal e encargos sociais.

A Constituição da República estabelece, em seu art. 167, inciso V, que é vedada a
abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem
indicação dos recursos correspondentes.

A Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro,
estabelece  que  os  créditos  suplementares  se  destinam  ao  reforço  de  dotação
orçamentária insuficientemente prevista na lei do orçamento. Dispõe ainda a referida
norma,  em  seu  art.  42,  que  os  créditos  serão  autorizados  por  lei  e  abertos  por
decreto. A abertura dos créditos depende da existência de recursos disponíveis para
ocorrer a despesa e será precedida de exposição justificativa, podendo ser utilizados,
entre  outros,  os  recursos  resultantes  de  anulação  parcial  ou  total  de  dotações
orçamentárias e os provenientes de excesso de arrecadação.



1511
____________________________________________________________________________

Em consonância com o disposto na referida norma, o projeto em tela especifica, em
seu art. 2º, os recursos a serem utilizados para a abertura do crédito solicitado, os
quais  serão provenientes:  do  excesso de arrecadação da receita de Contribuição
Patronal para o Fundo Financeiro de Previdência - Funfip - do MPMG, até o valor de
R$17.125.000,00; do excesso de arrecadação da receita de Contribuição do Servidor
para o Funfip do MPMG, até o valor de R$17.400.000,00.

A  proposição  pretende  ainda  autorizar  o  Poder  Executivo  a  abrir  crédito
suplementar  ao  Orçamento  Fiscal  do  Estado,  em  favor  do  Fundo  Especial  do
Ministério  Público  do  Estado  de  Minas  Gerais  -  Funemp  -,  até  o  valor  de
R$2.300.000,00 (dois milhões e trezentos mil reais), que se destinam a atender a:
outras despesas correntes, até o valor de R$800.000,00; investimentos, até o valor de
R$1.500.000,00.

Com o objetivo de atender à Lei 4.320, de 1964, o projeto especifica, em seu art. 4º,
os recursos a serem utilizados para a abertura do crédito solicitado, os quais serão
provenientes  do  excesso  de  arrecadação  da  Receita  de  Recursos  Diretamente
Arrecadados, do Funemp.

Por  meio  da  Mensagem  nº  702/2014,  de  autoria  do  governador  do  Estado,
publicada  no  Diário  do  Legislativo em  2/10/2014,  foi  encaminhada  emenda  que
amplia o valor inicial do crédito suplementar em R$28.000.000,00. Com isso, fica o
Poder  Executivo  autorizado  a  abrir  crédito  suplementar  ao  Orçamento  Fiscal  do
Estado,  em favor  do MPMG, até o limite de R$62.525.000,00,  sendo os recursos
provenientes  do  excesso  de  arrecadação  da  receita  de  Contribuição  Patronal  do
Funfip, até o valor de R$44.125.000,00 e do excesso de arrecadação da receita de
Contribuição do Servidor para o Funfip, até o valor de R$18.400.000,00.

O  projeto  em  tela  atende  aos  requisitos  legais  que  disciplinam  a  matéria,  não
havendo óbice à sua aprovação por esta Casa.

Com  o  propósito  de  adequar  o  projeto  às  normas  e  técnica  legislativa,
apresentamos  a  Subemenda  nº  1  à  Emenda  nº  1,  que  incorpora  o  conteúdo  da
Emenda nº 1 e especifica a receita de Contribuição Patronal e do Servidor do Funfip,
do MPMG.
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Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 5.469/2014, em

turno único, com a Subemenda nº 1 à Emenda nº 1, a seguir redigida.
SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º e aos incisos I e II do art. 2º a seguinte redação:
“Art.  1º  -  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  abrir  crédito  suplementar  ao

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

Art. 2º - (...)
I - do excesso de arrecadação da receita de Contribuição Patronal para o Fundo

Financeiro  de  Previdência  -  Funfip  -  do  MPMG,  até  o  valor  de  R$44.125.000,00
(quarenta e quatro milhões cento e vinte e cinco mil reais);

II - do excesso de arrecadação da receita de Contribuição do Servidor para o Funfip
do  MPMG,  até  o  valor  de  R$18.400.000,00  (dezoito  milhões  e  quatrocentos  mil
reais).”.

Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2014.
Zé Maia, presidente e relator - Lafayette de Andrada - Adalclever Lopes - Ulysses

Gomes - Dalmo Ribeiro Silva - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 5.241/2014

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do governador do Estado, o projeto de lei “autoriza o Poder Executivo a
ceder direitos creditórios originários de contratos de financiamento firmados no âmbito
dos Fundos Estaduais que menciona, e dá outras providências”.

Preliminarmente,  a  proposição  foi  apreciada  pela  Comissão  de  Constituição  e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma
do Substitutivo nº 1.

Vem agora a proposição a esta comissão para receber parecer, nos termos do art.
188, combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.
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Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.241/2014 tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a ceder

à  Minas  Gerais  Participações  S.A.  -  MGI  -  ou  a  suas  subsidiárias,  os  direitos
creditórios  originados  de  contratos  de  financiamento  firmados  no  âmbito  dos
seguintes fundos: Fundo de Desenvolvimento Regional do Jaíba; Fundo Pró-Floresta;
Fundo de Fomento e Desenvolvimento Socioeconômico do Estado de Minas Gerais -
Fundese;  Fundo  de  Assistência  ao  Turismo  -  Fastur;  Fundo  Estadual  de
Desenvolvimento  Rural  -  Funderur;  Fundo  de  Equalização  do  Estado  de  Minas
Gerais; Fundo de Incentivo ao Desenvolvimento - Findes; Fundo Estadual de Cultura
- FEC.

Tal cessão refere-se às parcelas vincendas dos financiamentos já contratados e
daqueles que vierem a ser firmados no âmbito dos fundos mencionados, devendo ser
excluídas as comissões do Agente Financeiro e as despesas decorrentes de ações
judiciais. A proposição visa ainda permitir que a MGI ou suas subsidiárias realizem,
com anuência da Secretaria de Estado da Fazenda, nova cessão ou qualquer outro
tipo  de  operação  financeira  ou  creditícia  dos  referidos  direitos  creditórios.  Cabe
ressaltar  que serão mantidas as  condições  contratuais  dos financiamentos,  assim
como a responsabilidade do Agente Financeiro pela cobrança judicial e extrajudicial.

De acordo com a Mensagem nº 661/2014, que encaminhou o projeto, a cessão dos
direitos creditórios tem por objetivo “garantir recursos para a melhoria e a ampliação
da infraestrutura em diversos segmentos de interesse público e que serão geridos por
meio de programas de Parcerias Público-Privadas”. Ainda segundo a mensagem, a
concentração desses recursos na MGI e em suas subsidiárias “permitirá uma melhor
gestão  técnica,  operacional  e  financeira  das  políticas  públicas  voltadas  para  a
infraestrutura”.

A cessão dos direitos creditórios objeto do projeto de lei ora analisado visa ampliar
os investimentos em infraestrutura no Estado por intermédio do Programa Estadual
de Parcerias Público-Privadas. De acordo com a Lei nº 14.868, de 2003, as parcerias
público-privadas são contratos entre o Estado e o particular, por meio dos quais o
setor  privado  participa  dos  investimentos  e  da  gestão  dos  empreendimentos
contratados  e  é  remunerado  conforme  seu  desempenho  nessas  atividades.  Para
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administrar  os  recursos destinados aos  pagamentos  e às  garantias  aos parceiros
privados, foi criado o Fundo de Parcerias Público-Privadas. A MGI e suas subsidiárias
participam desses projetos,  tendo em vista seu objetivo  estatutário  de fomentar  a
política estadual de concessões e de parcerias público-privadas, podendo, para tanto,
contratar e assumir obrigações, inclusive as de natureza financeira relacionada com
contraprestações pecuniárias ou de quaisquer outras naturezas, e prestar garantias
nos contratos das espécies.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  não  encontrou  óbices  à  tramitação  da
matéria,  mas  ressaltou  que  a  cessão  dos  direitos  creditórios  “configura  negócio
jurídico celebrado pelo Poder Público”, devendo, portanto, ser observadas as normas
gerais  de  contratação  constantes  na  Lei  Federal  nº  8.666  de  1993.  A referida
comissão apresentou o Substitutivo nº 1, com o objetivo de adequar a proposição à
técnica legislativa e de explicitar “a necessidade de a cessão observar os objetivos
dispostos no estatuto social  da empresa cessionária e a consecução do interesse
público”, de modo a atender à mencionada lei no que se refere à doação de bens
públicos.

Do ponto de vista financeiro e orçamentário, aspecto que compete a esta comissão
analisar, verificamos que o projeto em tela não cria despesas para o Estado, uma vez
que  se  trata  da  transferência de  receitas  futuras  para  empresas  públicas  que
conduzem o programa de parcerias, por meio do qual o Estado realiza investimentos
em infraestrutura.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 5.241/2014, no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2014.
Zé Maia, presidente e relator - Lafayette de Andrada - Adalclever Lopes - Ulysses

Gomes - Luiz Humberto Carneiro.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 5.640/2014

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria  do  governador  do  Estado e  encaminhado a  esta  Casa por  meio  da
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Mensagem nº 726/2014, o projeto de lei em epígrafe “altera a Lei n° 21.095, de 30 de
dezembro de 2013, que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito
com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES.”.

Inicialmente,  o projeto foi  distribuído à Comissão de Constituição e Justiça,  que
concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria.

Vem agora o projeto a esta comissão para receber parecer, nos termos do art. 188,
combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em epígrafe propõe alterações à Lei nº 21.095, de 30 de dezembro

de 2013, que autorizou o Poder Executivo a contratar operação de crédito junto ao
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES -, até o limite de
R$ 11.000.000,00, com o objetivo de promover a adesão do Estado de Minas Gerais
ao Programa de Modernização da Administração Geral e Patrimonial das Defensorias
Públicas dos Estados e do Distrito Federal - PMAE Defensorias.

Consoante mensagem encaminhada pelo governador do Estado, o projeto de lei
pretende “ampliar  o  rol  das  garantias  e  contragarantias  que o  Estado oferece  na
obtenção do empréstimo a ser contratado com o Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social - BNDES -, no sentido de flexibilizar a utilização das cotas da
repartição do produto  da arrecadação dos impostos para a prestação de garantia
diretamente  ao  BNDES,  bem  como  na  utilização  de  receitas  tributárias  para  a
prestação de contragarantia à União”.

Assim, o projeto de lei prevê a alteração no dispositivo que trata da garantia para a
operação de crédito a ser concedida pelo Estado. A autorização para a vinculação
das receitas tributárias previstas nos arts. 155, 157 e 159, inciso I, alínea “a”, e inciso
II, da Constituição Federal a título de contragarantia para a União foi mantida, no caso
de a União garantir  a referida operação, sendo incluído dispositivo que autoriza a
vinculação de  tais  receitas  também para  fins  de  garantia.  As demais  disposições
relativas  ao  montante  de  recursos  e  sua  destinação,  ao  agente  financiador,  à
consignação  dos  recursos  provenientes  da  operação  na  lei  orçamentária  e  ao
pagamento  das  despesas  relativas  à  amortização  do  principal,  juros  e  demais
encargos decorrentes da operação permanecem inalteradas.
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A Comissão de Constituição e Justiça, que analisou preliminarmente a matéria, não
vislumbrou  óbice  de  natureza  jurídico-constitucional  à  normal  tramitação  da
proposição.

Do ponto de vista financeiro e orçamentário, escopo desta comissão, destacamos
que a Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal -
LRF -, em seu art. 40, autoriza os entes a concederem garantia em operações de
crédito internas ou externas, observadas as normas de seu art.  32 e, no caso da
União, também os limites e as condições estabelecidos pelo Senado Federal. Quanto
à referida exigência, o projeto prevê, em seu art. 2º, a autorização para oferecer como
garantia, para realização das operações de crédito, a vinculação das cotas e receitas
tributárias  a  que  se  referem  os  arts.  157  e  159,  I,  “a”,  e  II,  da  Constituição  da
República, suprindo, nesse aspecto, o requisito postulado.

Ainda, o § 1º do art. 40 da LRF estabelece que a garantia estará condicionada ao
oferecimento de contragarantia, em valor igual ou superior ao da garantia concedida,
e à adimplência da entidade que a pleitear, relativamente às suas obrigações junto ao
garantidor e às entidades por este controladas. Esse dispositivo estabelece também
que a contragarantia exigida pela União ao Estado poderá consistir na vinculação de
receitas  tributárias  diretamente  arrecadadas  e  provenientes  de  transferências
constitucionais.

Entendemos, portanto, que a alteração pretendida pelo projeto em questão atende
aos aspectos legais constantes na LRF, no que se refere à prestação de garantia e
contragarantia. Destaca-se, por fim, que os demais aspectos legais que as operações
de crédito devem respeitar, incluindo os dispositivos das Resoluções nºs 40 e 43, de
2001, ambas do Senado Federal, já foram atendidos quando da aprovação da Lei nº
21.095, de 2013, a qual o projeto em pauta visa a alterar.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 5.640/2014, no 1º

turno, na forma original.
Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2014.
Zé Maia, presidente e relator - Lafayette de Andrada - Adalclever Lopes - Ulysses

Gomes - Luiz Humberto Carneiro.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 17 DE DEZEMBRO DE 2014

PROPOSIÇÕES DE LEI
PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.488

Autoriza a abertura de crédito suplementar ao Orçamento Fiscal do Estado em favor
do Tribunal de Justiça e do Fundo Especial do Poder Judiciário.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  abrir  crédito  suplementar  ao

Orçamento Fiscal do Estado em favor do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais - TJMG -, até o limite de R$228.309.097,05 (duzentos e vinte e oito milhões
trezentos e nove mil noventa e sete reais e cinco centavos), para atender a despesas
com:

I - pessoal e encargos sociais, até o valor de R$27.309.097,05 (vinte e sete milhões
trezentos e nove mil noventa e sete reais e cinco centavos);

II  -  proventos de inativos civis  e pensionistas,  até o valor  de  R$201.000.000,00
(duzentos e um milhões de reais).

Art. 2º - Para atender ao disposto no art. 1º, serão utilizados recursos provenientes
do excesso de arrecadação:

I  -  de  recursos  ordinários,  no  valor  de  R$27.309.097,05  (vinte  e  sete  milhões
trezentos e nove mil noventa e sete reais e cinco centavos);

II - da receita de Contribuição Patronal para o Fundo Financeiro de Previdência -
Funfip - do TJMG, no valor de R$134.670.000,00 (cento e trinta e quatro milhões
seiscentos e setenta mil reais);

III -  da receita de Contribuição do Servidor para o Funfip do TJMG, no valor de
R$66.330.000,00 (sessenta e seis milhões trezentos e trinta mil reais).

Art.  3º  -  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  abrir  crédito  suplementar  ao
Orçamento Fiscal do Estado em favor do Fundo Especial do Poder Judiciário, até o
limite de R$42.000,00 (quarenta e dois mil reais), para atender a outras despesas
correntes.

Art. 4º - Para atender ao disposto no art. 3º, serão utilizados recursos provenientes
do  excesso  de  arrecadação  da  receita  de  recursos  diretamente  arrecadados  da
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Fundação Estadual do Meio Ambiente, no valor de R$42.000,00 (quarenta e dois mil
reais), conforme o Convênio nº 249/2010, firmado em 10 de outubro de 2010.

Art. 5º - 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. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 16 de dezembro de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.489
Autoriza a abertura de crédito suplementar ao Orçamento Fiscal do Estado em favor

da Assembleia Legislativa.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  abrir  crédito  suplementar  ao

Orçamento Fiscal do Estado em favor da Assembleia Legislativa do Estado de Minas
Gerais  -  ALMG  -,  até  o  limite  de  R$54.353.521,00  (cinquenta  e  quatro  milhões
trezentos e cinquenta e três mil quinhentos e vinte e um reais), para atender a:

I  -  despesas  com pessoal  e  encargos  sociais,  até  o  valor  de  R$18.250.000,00
(dezoito milhões duzentos e cinquenta mil reais);

II  -  outras  despesas  correntes,  até  o  valor  de  R$29.315.105,00  (vinte  e  nove
milhões trezentos e quinze mil cento e cinco reais);

III - investimentos, até o valor de R$6.788.416,00 (seis milhões setecentos e oitenta
e oito mil quatrocentos e dezesseis reais).

Art. 2º - Para atender ao disposto no art. 1º, serão utilizados recursos provenientes:
I  -  da  anulação  de  dotação  orçamentária  de  Recursos  Ordinários  do  grupo  de

despesa  de  Pessoal  e  Encargos  Sociais,  no  valor  de  R$18.250.000,00  (dezoito
milhões duzentos e cinquenta mil reais);

II - do excesso de arrecadação da receita de Recursos para Cobertura do Déficit
Atuarial  do  Regime  Próprio  de  Previdência  Social,  no  valor  de  R$600.000,00
(seiscentos mil reais);
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III - do excesso de arrecadação da receita de Contribuição Patronal para o Fundo
Financeiro de Previdência - Funfip - da ALMG, no valor de R$11.300.000,00 (onze
milhões e trezentos mil reais);

IV  -  do  excesso de arrecadação da receita de Contribuição do Servidor  para  o
Funfip da ALMG, no valor de R$6.350.000,00 (seis milhões trezentos e cinquenta mil
reais);

V - do excesso de arrecadação de Recursos Ordinários prevista para o corrente
exercício, no valor de R$17.853.521,00 (dezessete milhões oitocentos e cinquenta e
três mil quinhentos e vinte e um 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.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 16 de dezembro de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.490
Autoriza a abertura de crédito suplementar ao Orçamento Fiscal do Estado em favor

da Defensoria Pública.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  abrir  crédito  suplementar  ao

Orçamento Fiscal  do Estado em favor da Defensoria Pública do Estado de Minas
Gerais, até o limite de R$31.176.894,64 (trinta e um milhões cento e setenta e seis
mil oitocentos e noventa e quatro reais e sessenta e quatro centavos), para atender a:

I - despesas com pessoal e encargos sociais, até o valor de R$30.604.055,05 (trinta
milhões seiscentos e quatro mil cinquenta e cinco reais e cinco centavos);

II - outras despesas correntes, até o valor de R$572.839,59 (quinhentos e setenta e
dois mil oitocentos e trinta e nove reais e cinquenta e nove centavos).

Art. 2º - Para atender ao disposto no art. 1º, serão utilizados recursos provenientes:
I - do excesso de arrecadação da receita de Recursos Diretamente Arrecadados da
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Defensoria Pública, no valor de R$222.605,79 (duzentos e vinte e dois mil seiscentos
e cinco reais e setenta e nove centavos);

II  -  do  saldo  financeiro  da  receita  de  Recursos  Diretamente  Arrecadados  da
Defensoria Pública, no valor de R$2.424,48 (dois mil quatrocentos e vinte e quatro
reais e quarenta e oito centavos);

III  -  da  anulação de dotações orçamentárias  de Outras  Despesas  Correntes da
fonte Recursos Ordinários da Defensoria Pública, no valor de R$144.395,35 (cento e
quarenta e quatro mil trezentos e noventa e cinco reais e trinta e cinco centavos);

IV  -  da  anulação  de  dotações  orçamentárias  de  Investimentos  da  receita  de
Recursos Diretamente Arrecadados da Defensoria Pública, no valor de R$196.238,47
(cento e noventa e seis mil duzentos e trinta e oito reais e quarenta e sete centavos);

V - do excesso de arrecadação da receita de Doações de Pessoas, de Instituições
Privadas ou do Exterior a Órgãos e Entidades do Estado da Defensoria Pública, no
valor de R$5.000,00 (cinco mil reais);

VI - da anulação de dotação orçamentária de Investimentos da receita de Doações
de Pessoas, de Instituições Privadas ou do Exterior a Órgãos e Entidades do Estado
da Defensoria Pública, no valor de R$2.175,50 (dois mil cento e setenta e cinco reais
e cinquenta centavos);

VII - do excesso de arrecadação da receita de Recursos para Cobertura do Déficit
Atuarial do Regime Próprio de Previdência Social da Defensoria Pública, no valor de
R$7.856.990,65 (sete milhões oitocentos e cinquenta e seis mil novecentos e noventa
reais e sessenta e cinco centavos);

VIII - do excesso de arrecadação da receita de Recursos Ordinários, no valor de
R$22.747.064,40 (vinte e dois milhões setecentos e quarenta e sete mil sessenta e
quatro reais e quarenta centavos).

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.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 16 de dezembro de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
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Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.491
Altera a Lei  nº  6.763,  de 26 de dezembro de 1975,  que consolida a legislação

tributária do Estado, e dá outras providências.
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 redação:
“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 1975.

Art.  3º  -  Fica  o  Estado  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.  4º  -  Os  ativos  financeiros  do  plano a  que se  refere  o  art.  3º  deverão  ser
repassados pelo liquidante para a conta única do Tesouro do Estado.

Art. 5º - Os assistidos e pensionistas do plano a que se refere o art. 3º mantêm os
seus direitos de recebimento de proventos mensais a serem levados a débito do valor
efetivamente  transferido  ao  Estado,  equivalente  ao  montante  dos  ativos
remanescentes do plano liquidado.

Parágrafo  único  -  Estendem-se  aos  beneficiários  dos  assistidos  os  direitos
mencionados no caput.

Art. 6º - Compete ao Tesouro do Estado, 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 a que se refere o art. 3º.

Parágrafo único - O reajuste dos valores mensais obedecerá à forma anteriormente
disposta no regulamento do plano liquidado.

Art. 7º - É vedado o pagamento dos valores mensais a que se refere o art. 6º por
meio de qualquer das estruturas ou com recursos do Regime Próprio de Previdência
Social do Estado.

Art. 8º - Salvo a obrigação descrita nos arts. 5º e 6º, o liquidante deverá satisfazer
todas as dívidas do plano antes de proceder à transferência dos ativos ao Estado.

Art. 9º - Fica facultado aos assistidos e pensionistas do plano a que se refere o art.
3º 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
ofertada aos servidores públicos do Estado.

Art. 10 - A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão fica autorizada a realizar
os procedimentos operacionais necessários à implementação dos pagamentos a que
se refere o art. 6º.
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Art.  11  -  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 Diário Oficial da União de 24/02/2014, seção 2, nº 38, pág.
45, a adoção das medidas necessárias ao recebimento dos ativos do plano liquidado.

Art.  12 -  Esta lei  entra em vigor na data de sua publicação,  produzindo efeitos,
relativamente ao disposto no art.  1º,  a  partir  do exercício financeiro subsequente,
após decorridos noventa dias da publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 16 de dezembro de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

ATAS
ATA DA 67ª REUNIÃO ESPECIAL DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 12/12/2014
Presidência do Deputado Sávio Souza Cruz

Sumário: Comparecimento - Abertura - Atas - Destinação da Reunião - Composição
da  Mesa  -  Registro  de  Presença  -  Execução  do  Hino  Nacional  -  Palavras  do
Presidente -  Apresentação Artística - Entrega de Placa - Palavras da Sra. Patrícia
Boson - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os deputados:
Duarte Bechir - Gustavo Corrêa - Sávio Souza Cruz.

Abertura
O  presidente  (deputado  Sávio  Souza  Cruz)  -  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.

Atas
- O deputado Duarte Bechir, 2º-secretário  ad hoc, procede à leitura das atas das

duas reuniões anteriores, que são aprovadas sem restrições.



1524
____________________________________________________________________________

Destinação da Reunião
O locutor - Destina-se esta reunião a homenagear o Prof. Gerson de Britto Mello

Boson pelo centenário de seu nascimento.
Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa a Exma. Sra. Patrícia Boson, filha
do professor Gerson de Britto Mello Boson; e o Exmo. Sr. desembargador Luis Carlos
Gambogi, ex-deputado estadual.

Registro de Presença
O locutor - Registramos a presença do desembargador Reynaldo Ximenes.

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 Sávio Souza Cruz,  autor do  requerimento

deu origem a esta homenagem.
Palavras do Presidente

Sra. Patrícia Boson, filha do Prof. Gerson de Brito Mello Boson, cuja história hoje
nos motiva a reunir-nos para reverenciá-lo; Excelentíssimo Sr. deputado dos idos de
1987 a 1991, hoje desembargador, Luís Carlos Cambogi; desembargador Ximenes;
Sra. Maria Ottilia Lopes Boson, viúva do nosso homenageado; senhoras e senhores.

No dia 27 de novembro, completou-se o centenário de nascimento do Prof. Gerson
de Britto Mello Boson. A passagem da data mereceu reuniões especiais na sede da
OAB em Minas Gerais, na Academia Mineira de Letras e na Fundação Mineira de
Educação  e  Cultura,  a  Universidade  Fumec.  Não  poderia  esta  Assembleia,
representativa do povo de Minas, deixar de juntar-se a esse singular conjunto de
homenagens, com isso contribuindo para tornar simbolicamente universal,  na terra
mineira, o reconhecimento que muito justamente se deve ao Prof. Gerson Boson.

De fato, senhores e senhoras, mesmo sem ter podido comparecer às solenidades
anteriores nas suas respectivas datas, não me é difícil avaliar que cada uma delas
teria  priorizado,  em  suas  homenagens,  uma face  da  complexa  personalidade  do
homenageado, isto é, a síntese unificadora.

Certamente coube à OAB extrair do perfil do Prof. Boson o traço do homem do
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direito.  Advogado  capaz  de  unir  o  extenso  conhecimento  jurídico  ao  tratamento
humanizado de quem o procurasse, o Prof. Boson foi um expoente em sua área de
trabalho, nela tendo galgado posições de elevada significação. Juiz do TRE em Minas
Gerais,  sua  presença  ilustrou  as  mais  renomadas  agremiações  do  direito
internacional,  sem se afastar  dos  órgãos  de  representatividade  nacional,  como a
própria OAB em Minas Gerais, onde idealizou e fundou a Escola de Advocacia.

A Academia Mineia de Letras, por sua vez, se teria dedicado a evocar, na trajetória
do homenageado,  a sua acentuada vocação como homem de letras e da cultura
humanística. O Prof. Boson presenteou a bibliografia jurídica com vários e densos
títulos, alguns dos quais permanecem como clássicos e constam na biblioteca básica
que se pede aos profissionais do direito. Mas, a par da literatura filosófica e jurídica, o
Prof. Boson abordou temas da história, refletiu sobre os dilemas da sociedade do seu
tempo e veio a dedicar-se inclusive à arte literária, mais especificamente à poesia,
embora tivesse mantido a fruição de seus poemas apenas no ambiente doméstico e
familiar.

Já  a  Fundação  Mineira  de  Educação,  a  Universidade  Fumec,  possivelmente
ocupou-se  em  destacar  na  personalidade  do  Prof.  Boson  a  figura  do  educador.
Professor catedrático na Faculdade de Direito da UFMG e na Faculdade Mineira de
Direito da PUC Minas, o Prof. Boson foi um dos pilares que deu origem à própria
Fumec.

Com expressiva capacidade de liderança, alcançou na UFMG, nos anos 60, o posto
de reitor, cargo que viria a exercer também na Uemg, por duas vezes, a primeira à
época  de  sua  fundação,  a  segunda  durante  o  governo  Itamar  Franco  em  Minas
Gerais.

Diante dos resgates específicos já feitos em cada uma dessas solenidades, meu
objetivo, ao propor esta que agora se realiza nesta Casa, foi buscar entre elas os
substratos  e  deles  chegar  à  síntese,  à  alma  que  bateu  no  peito  do  cidadão  de
Piracuruca e que é o que seria objeto de reconhecimento universal na terra mineira.

Sem dúvida, o primeiro traço que avulta no perfil que procuramos desentranhar é o
do amor ao trabalho. Um intenso amor ao trabalho. Se a palavra “trabalho”, em sua
origem latina -  tripalium -, reporta-se a instrumento de tortura, vem a longa folha de
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serviços do Prof. Boson comprovar, em sentido inverso, que é o trabalho que permite
ao homem a plena expansão de suas potencialidades e, consequentemente, é ele a
fonte das alegrias verdadeiramente engrandecedoras. E o trabalho do Prof. Boson,
desenvolvido  ininterruptamente  ao  longo  de  décadas,  revestiu-se  ainda  de  duas
características muito evidentes, que são a diversidade e o pioneirismo. Ele atuou em
mais de uma frente, tendo sido o advogado, o professor, o pensador, o escritor, o
gestor,  o administrador.  Também atuou sempre rasgando fronteiras,  adiantando-se
em vanguarda, fincando as bandeiras do pioneirismo.

Consideremos o breve tempo de seu reitorado na UFMG. Breves anos aqueles,
dois anos e pouco, e que grandes inovações! Assumindo como responsabilidade ética
da universidade oferecer aos estudantes não apenas um cardápio de cursos, mas
também a oportunidade de desenvolver a habilidade de pensar, o Prof. Boson abriu
as rotas para o trabalho de pesquisa e extensão universitária.

Afirmava ele que "uma universidade que tivesse por objetivo a formação de homens
portadores do 'saber pelo saber' ou da 'arte pela arte' seria tão falha quanto a que
tivesse a missão de formar técnicos e práticos. “É inútil" - dizia - "fazer-se da ciência
positiva ou da tecnologia o único saber possíve1”.

Atualmente, com a portentosa dimensão que tomaram as atividades de pesquisa e
extensão universitária, essa afirmação pode parecer de pouco peso. Mas, à época,
ela era revolucionária, e o Prof. Boson fez dela um lema de seu reitorado. Em sua
gestão  foram  criados  vários  institutos  e  mais  de  uma  escola,  montaram-se  o
Observatório  Astronômico  da Serra  da  Piedade e  o  Centro Tecnológico de  Minas
Gerais - Cetec -, fundou-se o Museu de História Natural, criou-se o Jardim Botânico.
Na verdade, definiram-se em seu tempo os limites com que a UFMG viveu durante os
extensos  40  anos  seguintes,  pois  somente  em  2007,  quando  o  governo  federal
ofereceu o Programa de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais, é
que ela passou por novo processo de expansão.

Mais tarde, o mesmo ideário conduziria o Prof. Boson ao processo de implantação
da  Universidade  do  Estado  de  Minas  Gerais,  a  Uemg.  A  título  de  exemplo,
visualizemos o Centro Universitário do Sul de Minas, que se vincularia à Uemg. Foi o
Prof. Boson o incentivador da criação daquele centro e o sustentáculo que o amparou
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em suas turbulências iniciais.  Até então um modesto grupo educacional,  o Centro
Universitário  do Sul  de Minas é hoje um grupo educacional  de grande porte,  que
atende a cerca de 10 mil alunos e tem na Cidade Universitária de Varginha um dos
câmpus mais avançados do interior de Minas.

O  trabalho,  a  diversidade  de  interesses,  a  visão  pioneira:  a  esses  traços,  se
queremos  na  personalidade  homenageada  a  síntese  que  a  identifica,  temos  de
agregar o apreço à liberdade. Foi o Prof. Boson signatário de um vivo compromisso
com a liberdade.  Voltemos a lembrar  que, entre 1967 e 1969, era ele o reitor  da
UFMG. Estando em vigor no País o Ato Institucional n° 5, não hesitou em defender
vivamente o movimento estudantil, reivindicando para os estudantes o direito à livre
manifestação.

Também  convocou  a  muralista  Yara  Tupynambá  para  evocar,  nas  paredes  do
saguão da reitoria, a Inconfidência Mineira, esse momento da nossa história que é
ícone da liberdade. A própria autora já disse publicamente que, durante o processo de
pesquisa  para  a  produção  da  obra,  entre  fatos,  relatos,  cenários,  personagens,
montanhas, nuvens e casarios, ela só chegou ao núcleo definidor do trabalho quando
entendeu que o que devia ali se representar era algo mais abstrato, era a própria
liberdade. Por isso é que as formas dançam naquele trabalho e por isso é que, mais
que as formas, fala ali mais alto o movimento delas.

Não por acaso consta daquele mural a seguinte frase: "Condição primeira para a
cultura  é  a  liberdade".  A frase  é  de  autoria  do  Prof.  Boson.  Se  ela  atesta  o
compromisso  dele  com a  liberdade,  atesta,  por  outro  lado,  a  vinculação  que  ele
identificava entre a liberdade e a cultura, especialmente a arte. E é aqui que nos
deparamos com outro traço da alma de nosso homenageado, que foi um incansável
promotor da cultura e da arte em nosso estado. Por sua iniciativa ou pelo suporte que
ele deu, fundou-se o Coral Ars Nova, surgiram o Grupo Galpão e o Uakti, criou-se o
Festival de Inverno de Ouro Preto e esse com a desafiadora proposta de romper as
barreiras de nosso colonialismo cultural e dar lugar à música, à literatura, ao teatro e
às artes plásticas de expressão verdadeiramente nacional.

No encerramento da primeira edição do Festival de Inverno de Ouro Preto, ocorrida
em 1967, o Prof. Boson ressaltou que a forma que ela alcançara dava o projeto como
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vitorioso e isso em face das implicações que estavam sendo deixadas para a vida
cultural mineira. O tempo não viria a desmenti-lo, pois se sabe que aquela edição do
festival abriu,  entre outros,  o caminho para a interlocução cultural  com a América
Latina e a criação de grupos inovadores como o Galpão.

O Prof. Boson não ressaltou na ocasião que o festival era uma resposta concreta a
seu pensamento de que às universidades cabia a responsabilidade ética de sair de
seus muros para alcançar as pessoas que, em outras condições, não usufruiriam das
atividades universitárias. Todavia esse foco na partilha solidária e na promoção da
sociedade converge para outro dos traços da personalidade do Prof. Boson, que é o
seu interesse pelo  bem comum.  Dando voz a  esse interesse,  ele  o  exerceu não
apenas como professor e reitor mas também como homem que emprestou seu vigor
pessoal à administração pública do Estado. Sem se prender a rótulos, sem concordar
com o aprisionamento do pensamento humano em teses da esquerda ou da direita,
exerceu ele o cargo de advogado-geral do Estado em 1966 e, posteriormente, os de
secretário de Educação, no governo Israel Pinheiro, e secretário da Casa Civil,  no
governo  Newton  Cardoso.  A  res  publica,  a  coisa  pública,  encontrava  em  Gerson
Boson um digno sustentáculo, que se comportou como servidor público no sentido
mais  autêntico  da  expressão,  moveu-se a todo tempo com simplicidade,  tratou  a
todos com a cordialidade e a isenção capazes de disfarçar a pessoa culta e nobre
que era.

O trabalho; a diversidade de interesses; a visão pioneira; o compromisso com a
liberdade; a valorização da liberdade como indutora da cultura e como requisito para
a construção da sociedade igualitária; o serviço público; o serviço para o público; a
simplicidade de comportamento; a coerência mantida entre os princípios e a prática
ao longo da vida inteira.

Estes  os  traços  com  que  me  deparo  ao  final  desta  reflexão  em  que  procurei
apreender  os  substratos  da  trajetória  do  Prof.  Boson,  visando  a  alcançar-lhe  a
síntese. E constato que os traços apreendidos são traços caros aos mineiros. Pois
também os mineiros,  no curso da história,  têm se mostrado valentes no trabalho,
audaciosos nas posições de vanguarda, defensores da liberdade, amantes das artes
em nível muito elevado, essencialmente éticos, marcados por selo inconfundível de
modéstia.
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Sinto,  por  essas razões,  identificadas a alma do mestre e a de Minas,  valendo
destacar neste confronto que o Prof. Boson deu a nossos traços mineiros expressão
muito elevada. Não poderia, portanto, ser outro senão o espaço desta Assembleia,
Casa representativa do povo mineiro, o cenário exato para que alcançássemos hoje
esta síntese e aqui fechássemos o ciclo das homenagens públicas devidas ao Prof.
Boson na passagem de seu centenário de nascimento.

Os meus cumprimentos a D. Maria Ottilia Lopes Boson, companheira solidária do
nobre professor em seu ideário e em todas as atividades de sua intensa vida. Os
meus cumprimentos aos filhos Patrícia,  Branca, Caio Márcio,  Luís Felipe e Marco
Aurélio.

Minas  é  sabidamente  uma terra  rica  em tradições  e  em valores,  mas isso não
dispensa que sejam revitalizados continuamente. Mesmo nesta terra onde, no dizer
de Drummond, galopam sombras e memórias, novos patronos são necessários a fim
de que aqui se mantenha vivo o irrevelável segredo que a define. A personalidade em
torno  de  cuja  memória  nos  reunimos  nesta  noite  tem  a  estatura  de  um  desses
desejáveis novos patronos. Em nome dos mineiros, tenho a honra de reconhecer que
integra a galeria das personalidades de nossa história, como exemplo inspirador, a
figura do Prof. Gerson de Britto Mello Boson. A nossa homenagem. Muito obrigado.

Apresentação Artística
O presidente - A fim de destacar na personalidade de nosso homenageado o perfil

do homem de letras que nele existiu e que pude abordar apenas tangencialmente em
meu pronunciamento,  convido  a  todos  para  ouvir  dois  poemas  de sua autoria.  O
primeiro se intitula  O homem;  o  segundo,  Amor e vida.  Para a apresentação dos
poemas, convido o grupo Mensageiros do Rei.

- Procede-se à apresentação artística.
Entrega de Placa

O  locutor  -  Neste  momento,  o  deputado  Sávio  Souza  Cruz,  representando  o
deputado Dinis Pinheiro, presidente da Assembleia Legislativa, fará a entrega à Sra.
Patrícia Boson, filha do Prof. Gerson de Britto Mello Boson, de placa alusiva a esta
homenagem.  A placa  a  ser  entregue  contém  os  seguintes  dizeres:  “Nascido  em
Piracuruca,  no  Piauí,  em  27/11/1914,  Gerson  de  Britto  Mello  Boson  desenvolveu
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profícua carreira profissional e acadêmica em Minas Gerais, no campo do direito. Em
sua trajetória de vida, exerceu inúmeros cargos importantes, entre os quais o de reitor
da Universidade Federal de Minas Gerais e da Universidade do Estado de Minas
Gerais, diretor da Escola Superior de Advocacia da OAB-MG e secretário de Estado
de Educação e de Casa Civil. Foi ainda membro da Academia Mineira de Letras e de
diversas entidades ligadas ao direito internacional. Seu nome será sempre lembrado
como o de um homem à frente do seu tempo, que nunca desistiu de lutar por seus
ideais  e  pela  expressão  livre  e  democrática  da  sociedade.  No  centenário  de
nascimento do Prof. Gerson de Britto Mello Boson, a Assembleia Legislativa de Minas
Gerais presta-lhe oportuna homenagem por seu extraordinário legado para o Estado”.

O presidente - Vou convidar a D. Maria Ottilia a nos acompanhar no recebimento da
placa comemorativa alusiva a esta homenagem.

- Procede-se à entrega da placa.
Palavras da Sra. Patrícia Boson

Boa noite.  Quero agradecer profundamente ao deputado Sávio Souza Cruz esta
bela homenagem. Hoje vivemos tempos de exemplos tão complicados. Acho muito
importante que sejam marcados com homenagens dessa ordem exemplos como o do
meu pai, servidor público acima de tudo. Hoje estamos muito carentes de exemplos
como ele. Deputado, muito obrigada. Quero cumprimentar todos os presentes que
vieram prestar esta homenagem que encerra o centenário de Gerson Boson.

Gerson  de  Britto  Mello  Boson  -  ou,  como tradicionalmente  era  chamado,  Prof.
Boson -  era  homem  múltiplo.  Filósofo,  escritor,  ensaísta,  conferencista,  advogado
militante,  professor.  Era ainda fazendeiro de fim de semana,  amante devotado da
mãe  natureza.  Passava  horas  falando  de  árvores,  de  bichos,  deles  sempre
descobrindo verdades, novidades. Conta minha mãe que, quando ele adquiriu um lote
em Lagoa Santa, onde até hoje mantemos a casa que ele construiu, plantou árvores
frutíferas de A a Z, e ela era obrigada a saber identificar cada uma delas. Ele cobrava
isso dela.

Segundo palavras do jornalista e escritor Paschoal Motta, era seguro no pensar e
agir,  assim  prudente,  calmo,  recatado,  atento,  cordial,  diplomata.  Mineiro  como
poucos, nascido no Piauí, veio para as Minas Gerais na juventude e aqui espalhou a
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clareza de sua cultura e a ciência de sua erudição universal. Como deputado, Gerson
Boson  era  servidor  público,  homem  moderno,  não  concordava  com  as  teses  do
aprisionamento do pensamento humano, fosse na esquerda ou na direita. Divirto-me
quando, pasmem, até hoje ouço os aprisionados na esquerda sugerirem que ele era
da direita, e os aprisionados na direita, que era comunista. Mais que me divertir, fico
orgulhosa. Afinal manteve-se convicto e não se deixou capturar pelo patrulhamento
ideológico - a que custo - que, com argumentos rasos, tantas biografias e trajetórias
de homens e mulheres destruiu e ainda destrói.

Gerson Boson era um humanista. Defendia com vigor a liberdade. Se fosse vivo,
creio que se alinharia aos pensamentos do Prêmio Nobel de Economia Amartya Sen,
postos no livro Desenvolvimento como liberdade. Liberdade é o nome da cadeira que
o Prof. Boson ocupou na Academia Mineira de Letras. Como registro de seu espírito
libertário, permitam-me contar um caso pitoresco.

Estando o prédio da Escola de Direito,  no Centro de BH, cercado por militares,
estudantes  nele  entrincheirados  gritavam  palavras  de  ordem  pela  liberdade  de
expressão, democracia e pelo Estado de Direito. Não raro, claro, jogavam objetos lá
de cima sobre uma tropa raivosa. O comandante então manda chamar o reitor da
UFMG, Gerson Boson. Queria, não, exigia a autorização dele para invadir o prédio e
prender os baderneiros. Interessante que, mesmo na ditadura, havia certo protocolo
institucional.  Chegando  ao  local,  indagado  então  pelo  comandante,  sob  todas  as
ameaças possíveis,  ele respondeu: "Senhores, lamento, mas, para entrar aqui,  os
senhores têm de fazer o vestibular".

Mas  o  maior  registro  está  imortalizado  na  obra  de  Yara  Tupynambá,  tão  bem
descrita  pelo  deputado.  Como disse  também  o  deputado,  todos  aqueles  projetos
citados ele os fez em apenas dois anos e meio de mandato, porque foi cassado e
teve o mandato interrompido, mas deixou aí uma obra gigantesca -  e estão aí os
grupos Galpão, Corpo, Giramundo, que não deixa a gente mentir.

De todos os títulos que teve, gostava mesmo era do de professor, tarefa exercida
com maestria até seus últimos dias. Plantou muitas árvores, escreveu livros e deixou
aos  sete  filhos  valores  que  tornam  as  nossas  vidas  algo  digno  de  ser  vivido.
Obrigada.
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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  extraordinária  de  segunda-feira,  dia  15,  às  20
horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ESPORTE, LAZER E
JUVENTUDE NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

4/11/2014
Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Marques Abreu,

Tadeu Martins Leite e Carlos Pimenta, membros da supracitada comissão. Havendo
número regimental, o presidente, deputado Marques Abreu, declara aberta a reunião
e,  em  virtude  da  aprovação  de  requerimento  do  deputado  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 apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da
comissão.  Passa-se  à  2ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  que  compreende  a
discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após
discussão e votação nominal, são aprovados, em turno único, cada um por sua vez,
por unanimidade, os Projetos de Lei nºs 711/2011 (relator: deputado Mário Henrique
Caixa), 5.307 e 5.399/2014 (relator: deputado Ulysses Gomes), 5.356 e 5.398/2014,
este com a Emenda nº 1, votada em separado (relator: deputado Marques Abreu), e
5.397/2014 (relator: deputado Tadeu Martins Leite), que receberam parecer por sua
aprovação.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  os
Requerimentos nºs 8.632, 8.767 e 8.799/2014. Submetidos a discussão e a votação,
cada um por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de
Lei nºs 5.136, 5.155, 5.246, 5.253 e 5.281/2014. 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, 16 de dezembro de 2014.
Marques Abreu, presidente - Tadeu Martins Leite - Ulysses Gomes.
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ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA
E AGROINDUSTRIAL NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 26/11/2014
Às 15h2min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Antônio Carlos

Arantes, Fabiano Tolentino e Wander Borges (substituindo o deputado Inácio Franco,
por indicação da liderança do BAM), membros da supracitada comissão.  Havendo
número regimental, o presidente, deputado Antônio Carlos Arantes, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado Fabiano Tolentino,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos  membros  da  comissão  presentes.  A presidência  informa  que  a  reunião  se
destina a apreciar matéria constante na pauta e a discutir e a votar proposições da
comissão. A seguir, dá ciência do recebimento da seguinte correspondência publicada
no  Diário do Legislativo  nas datas mencionadas entre parenteses: ofícios da Sras.
Iara  Viveiros  Lima,  chefe  do  Gabinete  do  Ministério  da  Agricultura,  Pecuária  e
Abastecimento (4/10/2014);  Maria Coeli  Simões Pìres (2), secretária de Estado de
Casa  Civil  e  Relações  Internacionais  (13/11/2014);  e  dos  Srs.  André  Merlo  (3),
secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (2/10/2014); Cel. PM
Marco  Antônio  Badaró  Bianchini  (2),  chefe  da  Assessoria  Institucional  do  Estado
Maior (24/10/2014 e 13/11/2014). O presidente acusa o recebimento das seguintes
proposições, das quais designou como relatores os deputados mencionados entre
parênteses: Projeto de Lei  nºs 4.991, 5.425,  5.454 e 5.564/2014 (deputado Inácio
Franco); 5.344, 5.436, 5.529 e 5.559/2014 (deputado Fabiano Tolentino); 5.371, 5.372
e 5.590/2014 (deputado Romel Anízio) todos em turno único. Passa-se à 2ª Fase da
2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de proposições
que dispensam a apreciação do Plenário.  Após discussão e votação nominal,  são
aprovados, em turno único, cada um por sua vez, por unanimidade, os Projetos de Lei
nºs 4.991/2014 com a Emenda nº 1, votada em separado, que recebeu parecer por
sua aprovação, e 5.425/2014 (relator: deputado Inácio Franco); 5.344/2014 (relator:
deputado  Inácio  Franco);  5.371  e  5.372/2014  (relator:  deputado  Romel  Anízio).
Votaram “sim”  os  deputados  Antônio  Carlos  Arantes,  Fabiano  Tolentino  e  Wander
Borges. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados os
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Pareceres  de  Redação  Final  dos  Projetos  de  Lei  nºs  4.748,  4.755 e  4.780/2013;
5.106, 5.129, 5.177, 5.189, 5.207, 5.208, 5.220, 5.270 e 5.271/2014.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 10.922/2014, do deputado Antônio Carlos Arantes, em que solicita seja realizada
reunião  da  comissão  de  Política  Agropecuária  e  Agroindustrial  para  debater,  em
audiência pública, o Projeto de Lei nº 1.197/2011, que institui o Código Estadual de
Proteção aos Animais, no âmbito do Estado de Minas Gerais. Cumprida a finalidade
da reunião, a presidência agradece a presença de todos, convoca os membros da
comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2014.
Antônio Carlos Arantes, presidente - Fabiano Tolentino - Romel Anízio.
ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 4ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 3/12/2014
Às 14h32min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Doutor Wilson

Batista,  Duarte  Bechir  (substituindo  o  deputado  Luiz  Humberto  Carneiro,  por
indicação  da  Liderança  do  BTR)  e  Pompílio  Canavez  (substituindo  o  deputado
Gilberto  Abramo,  por  indicação  da  Liderança  do  MSC),  membros  da  supracitada
comissão.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,  deputado  Doutor  Wilson
Batista,  declara aberta a reunião e,  em virtude da aprovação de requerimento do
deputado 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 pareceres de redação final. 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  1.381/2011,  4.006,  4.405,  4.609/2013,  5.002,  5.112,  5.114,  5.157,  5.173,
5.226, 5.248 e 5.249/2014 (relator: deputado Pompílio Canavez); 5.250, 5.254, 5.256,
5.259, 5.267, 5.285, 5.297, 5.301, 5.342, 5.393, 5.394 e 5.396/2014 (relator: deputado
Duarte Bechir). Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença
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de  todos,  convoca  os  membros  da  comissão  para  a  próxima  reunião  ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2014.
Gilberto Abramo, presidente - Luiz Henrique - Rômulo Viegas.

ATA DA 12ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO EXTRAORDINÁRIA DAS
ÁGUAS, EM 4/12/2014

Às 14h35min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Almir Paraca e
Pompílio Canavez, 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  as  condições  atuais  de
abastecimento  público  e  de  segurança  hídrica  no  Estado,  assim  como  as
competências e a autonomia das agências de bacia hidrográfica, suas relações com
os  gestores  dos  recursos  hídricos  e  as  ações  necessárias  para  promover  o
fortalecimento  dos  comitês  de  bacias  hidrográficas,  bem  como a  discutir  e  votar
proposições da comissão. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião
para ouvir  os Srs. Elbert  Figueira Araújo Santos, técnico,  representando o diretor-
geral da Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento
Sanitário do Estado de Minas Gerais; Breno Esteves Lasmar, diretor de Gestão das
Águas e Apoio aos Comitês de Bacias, representando a diretora-geral do Instituto
Mineiro de Gestão das Águas -  Igam; Robson Rafael  Andrade,  diretor  do Serviço
Autônomo  de  Água  e  Esgoto  de  Bocaiuva  e  presidente  do  Comitê  de  Bacia
Hidrográfica dos Rios Jequitaí e Pacuí,  representando o presidente da Associação
Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento; Carlos Alberto Oliveira, analista
ambiental da Assessoria de Meio Ambiente da Federação da Agricultura e Pecuária
do Estado de Minas Gerais, representando o presidente dessa entidade; Fernando
Ferreira Abreu, coordenador do Procon Estadual; Marcelo Rodrigo Barbosa, gerente-
geral do Procon Assembleia; Iusifith Chafith Felipe, presidente do Comitê de Bacia
Hidrográfica do Rio Piracicaba; e Gustavo Bernardino Malacco da Silva, conselheiro
do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Araguari, representando o presidente desse
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comitê, que são convidados a tomar assento à mesa. A presidência, na qualidade de
um dos autores  do  requerimento  que deu origem ao debate,  passa a  tecer  suas
considerações iniciais. Logo após, passa a palavra ao deputado Pompílio Canavez e
aos  convidados  para  que  façam  suas  exposições.  Abertos  os  debates,  segue-se
ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da
reunião, a presidência agradece a presença de todos, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2014.
Almir Paraca, presidente - Liza Prado - Pompílio Canavez.

ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 9/12/2014
Às 10h14min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Luzia Ferreira e os

deputados  Sargento  Rodrigues  (substituindo  o  deputado  Rômulo  Veneroso,  por
indicação da liderança do BAM) e Sebastião Costa (substituindo o deputado Duarte
Bechir,  por  indicação  da  liderança  do  BTR),  membros  da  supracitada  comissão.
Havendo número regimental, a presidente, deputada Luzia Ferreira, declara aberta a
reunião e suspende os trabalhos da comissão para entendimentos. Às 10h26min, são
reabertos os trabalhos com a presença da deputada Luzia Ferreira e dos deputados
Célio  Moreira  e  Sebastião  Costa.  Em  virtude  da  aprovação  de  requerimento  da
deputada Luzia Ferreira, o presidente, deputado Célio Moreira, 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 das  Sras.  Cláudia
Campos Brasil  Jost,  Elizangela  Maria  do  Espirito  Santo  Rocha e  do  Sr.  Giovanni
Lorenzeni Fiorini, encaminhados por meio do Fale com a Assembleia, o primeiro, em
que denuncia a poluição do Córrego Paciência após a instalação de mineradoras no
Distrito  de  Acuruí,  em  Itabirito,  e  os  dois  últimos,  em  que  se  manifestam
contrariamente  à  construção  de  prédios  na  área  da  Serra  do  Curral.  Comunica
também o recebimento de ofício do Cel. PM Marco Antônio Badaró Bianchini, chefe
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da Assessoria Institucional da Polícia Militar de Minas Gerais, publicado no Diário do
Legislativo em  4/12/2014.  Passa-se  à  1ª  Fase da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  que
compreende a  discussão e  a  votação de  pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à
apreciação  do  Plenário.  Após  discussão  e  votação,  é  aprovado  o  parecer  pela
aprovação, no 1º turno, Projeto de Lei nº 1.891/2011 na forma do Substitutivo nº 2,
que apresenta, e pela rejeição das Emendas nºs 2 a 5 apresentadas em Plenário
(relator: deputado Célio Moreira). 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 10.952/2014, da deputada Luzia Ferreira e do deputado Rogério Correia, em que
solicitam seja encaminhado ao presidente da Copasa pedido de informação sobre os
empreendimentos  não  residenciais  situados  na  área  de  influência  da  Bacia
Hidrográfica da  Lagoa da Pampulha que não estão  participando do Programa de
Recebimento e Controle de Efluentes - Precend - e quais as razões disso;

nº 10.953/2014, do deputado Rogério Correia e da deputada Luzia Ferreira, em que
solicitam  seja  encaminhado  à  Copasa  pedido  de  providências  para  que  realize
campanhas de divulgação e incentivo à participação no Programa de Recebimento e
Controle de Efluentes - Precend;

nº 10.954/2014, da deputada Luzia Ferreira e do deputado Rogério Correia, em que
solicitam  seja  encaminhado  ao  superintendente  de  Desenvolvimento  da  Capital
pedido  de  informações  para  que  envie  à  Comissão  de  Meio  Ambiente  e
Desenvolvimento Sustentável  estudo realizado pela  empresa Icatu Meio  Ambiente
Ltda. intitulado  Programa de biomonitoramento ecotoxicológico - bioacumulação de
metais em peixes da Lagoa da Pampulha,  de autoria do Prof. Ricardo Motta Pinto
Coelho e da equipe da Universidade Federal de Minas Gerais.

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

Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2014.
Célio Moreira, presidente - Duarte Bechir - Gustavo Valadares.
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ATA DA 19ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 11/12/2014
Às 9h13min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Zé Maia, Ulysses

Gomes, Sebastião Costa, Antônio Carlos Arantes (substituindo o deputado Lafayette
de  Andrada,  por  indicação  da  liderança  do  BTR),  Duarte  Bechir  (substituindo  o
deputado  Jayro  Lessa,  por  indicação  da  liderança  do  BTR),  Durval  Ângelo
(substituindo o deputado Adalclever  Lopes, por  indicação da liderança do MSC) e
Sargento  Rodrigues  (substituindo  o  deputado  Romel  Anízio,  por  indicação  da
liderança do BAM), 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  da  seguinte  correspondência  publicada  no  Diário  do
Legislativo nas datas mencionadas entre parênteses: ofícios dos Srs. Alberto Pinto
Coelho, governador do Estado (20/11/2014); Djair Fiorillo (7), diretor do Departamento
de Gestão Interna da Secretaria Executiva do Ministério da Integração Nacional (20 e
27/11/2014 e  6/12/2014);  e Francisco  Evaldo  Braz Azevedo,  diretor  administrativo
(substituto) do Departamento Nacional de Obras contra as Secas (4/12/2014); e da
Sra.  Romana  Pessoa  Picanço,  chefe  da  Divisão  de  Convênios  da  Secretaria  de
Planejamento,  Orçamento  e  Administração  do Ministério  da  Ciência,  Tecnologia  e
Inovação (6/12/2014). O presidente acusa o recebimento das seguintes proposições,
das  quais  designou  como relatores  os  deputados  mencionados  entre  parênteses:
Projetos de Lei nºs 4.862/2014 (deputado Jayro Lessa); 4.993/2014 (deputado Romel
Anízio);  5.065 e 5.499/2014, no 1º turno;  e Mensagem nº 721/2014 (deputado Zé
Maia),  em turno único (deputado Zé Maia).  O deputado Duarte Bechir  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.  Os Projetos  de  Lei  nºs  4.797/2013,  5.495,  5.498,  5.592,  5.610,  5.611 e
5.226/2014 são retirados da pauta atendendo-se a requerimento do deputado Ulysses
Gomes, aprovado pela comissão. Após discussão e votação, são aprovados, cada um
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por sua vez, os seguintes pareceres: pela aprovação, no 1º turno, dos Projetos de Lei
nºs  4.048/2013  e  5.065/2014  na  forma  dos  Substitutivos  nº  1,  da  Comissão  de
Constituição  e  Justiça  (relator:  deputado  Zé  Maia);  4.165/2013  na  forma  do
Substitutivo  nº  1,  da  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  e  4.993/2014  (relator:
deputado Zé Maia, em virtude de redistribuição); e 5.499/2014 com as Emendas nºs 1
e 2, da Comissão de Constituição e Justiça (relator: deputado Zé Maia). Na fase de
discussão dos pareceres do relator, deputado Zé Maia, que concluem pela ratificação,
por  meio  de  projeto  de  resolução  apresentado,  do  regime  especial  de  tributação
encaminhado por meio da Mensagem nº 715/2014, e pela aprovação dos pareceres
dos Projetos de Resolução nºs 5.600,  5.601 e 5.602/2014, em turno único, e dos
Projetos  de  Lei  nºs  5.241/2014  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  da  Comissão  de
Constituição e Justiça; 5.612/2014 com a Emenda nº 1, da Comissão de Constituição
de Justiça; e 5.640/2014, no 1º turno. O presidente defere os pedidos de vista do
deputado Ulysses Gomes. Os deputados Sebastião Costa e Durval Ângelo retiram-se
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. Após
discussão e votação nominal, são aprovados, em turno único, cada um por sua vez,
os Projetos de Resolução nºs 5.598, 5.599 e 5.603/2014 (relator: deputado Zé Maia),
que  receberam  parecer  por  sua  aprovação,  votando  “sim”  os  deputados  Ulisses
Gomes,  Antônio  Carlos  Arantes  e  Sargento  Rodrigues,  e  não se registrando voto
contrário.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  os
Requerimentos nºs 9.039, 9107 a 9110, 9113, 9114, 9116 a 9148, 9150 a 9162, 9171
a 9183,  9185,  9187 a 9191, 9193 a 9213,  9215 a 9235 e 9237 a 9247/2014,  da
Comissão de Participação Popular. 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,  para  posterior  apreciação,  o  Requerimento  nº  10985/2014,  do
deputado Cabo Júlio, em que solicita seja encaminhado aos comandantes da Polícia
Miliar  e Corpo de Bombeiros  Militar  pedido  de  informações sobre  a  ocupação de
espaço público no interior dos batalhões por parte da União dos Militares de Minas
Gerais.

Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos,
convoca os membros da comissão para as reuniões dos dias 15/12, às 14 e às 20
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horas; e 16, 17, 18, 19, 20 e 21/12, às 9, 14 e 20 horas, determina a lavratura da ata
e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2014.
Zé Maia, presidente - Adalclever Lopes - Lafayette de Andrada - Ulysses Gomes -

Luiz Humberto Carneiro.
ATA DA 9ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA E DE MEMBROS DAS COMISSÕES

PERMANENTES - § 1º DO ART. 204 DO REGIMENTO INTERNO NA 4ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 11/12/2014

Às 9h33min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Zé Maia, Ulysses
Gomes, Sebastião Costa, Antônio Carlos Arantes (substituindo o deputado Lafayette
de  Andrada,  por  indicação  da  liderança  do  BTR),  Durval  Ângelo  (substituindo  o
deputado Adalclever  Lopes,  por  indicação da liderança do Minas sem Censura) e
Sargento  Rodrigues  (substituindo  o  deputado  Romel  Anízio,  por  indicação  da
liderança  do  BAM),  membros  da  Comissão  de  Fiscalização  Financeira  e
Orçamentária. Havendo número regimental, o presidente, deputado Zé Maia, declara
aberta a reunião e dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da comissão presentes. A presidência informa
que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar
proposições da comissão. O presidente acusa o recebimento dos Projetos de Lei nº
5.496, 5.497 e 5.587/2014, em turno único, dos quais avocou a si a relatoria. 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,  em turno  único,  dos  Projetos  de  Lei  nºs  5.468  e  5.587/2014  (relator:
deputado Zé Maia). O parecer sobre o Projeto de Lei nº 5.469/2014, no turno único,
deixa de ser apreciado em virtude de solicitação de prazo regimental pelo relator,
deputado  Zé  Maia.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a
presença de todos, convoca os membros da comissão para as reuniões nos dias
15/12/2014,  às  14h30min  e  às  20h30min;  e  16,  17,  18,  19,  20  e 21/12/2014,  às
9h30min, 14h30min e 20h30min, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2014.
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Zé Maia,  presidente - Adalclever Lopes - Lafayette de Andrada -  Luiz Humberto
Carneiro - Ulysses Gomes.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
Leitura de Comunicações

- O presidente deu ciência ao Plenário,  na 79ª Reunião Ordinária da 4ª Sessão
Legislativa  Ordinária  da  17ª  Legislatura,  em  16/12/2014,  das  comunicações
apresentadas pelas Comissões:

de Turismo - aprovação, na 10ª Reunião Ordinária, em 9/12/2014, dos Projetos de
Lei nºs 5.087/2014, do deputado João Leite, 5.411/2014, do deputado Cássio Soares,
com  a  Emenda  nº  1,  5.465/2014,  do  deputado  Tiago  Ulisses,  e  5.554/2014,  do
deputado Rômulo Viegas, e dos Requerimentos nºs 8.903/2014, da deputada Liza
Prado, 8.913/2014, do deputado Celinho do Sinttrocel,  e 8.997/2014,  do deputado
Dalmo Ribeiro Silva;

de Saúde - aprovação, na 26ª Reunião Ordinária, em 10/12/2014, do Projeto de Lei
nº 5.502/2014, do deputado Lafayette de Andrada;

de Cultura - aprovação, na 11ª Reunião Ordinária, em 10/12/2014, dos Projetos de
Lei nºs 5.544/2014, do deputado João Vítor Xavier, 5.552/2014, do deputado Zé Maia,
5.555/2014, do deputado Fábio Cherem, 5.563/2014, do deputado Célio Moreira, e
5.646/2014, do deputado Bonifácio Mourão;

de  Educação  -  aprovação,  na  16ª  Reunião  Ordinária,  em  10/12/2014,  dos
Requerimentos nºs 9.101/2014, do deputado Duarte Bechir, 9.249/2014, do deputado
Bosco, e 9.256 e 9.257/2014, do deputado Anselmo José Domingos;

do  Trabalho  (2)  -  aprovação,  na  12ª  Reunião  Ordinária,  em  10/12/2014,  dos
Projetos  de  Lei  nºs  4.946/2014,  do  deputado  Leonídio  Bouças,  5.260,  5.390  e
5.391/2014,  do  deputado  Tenente  Lúcio,  5.263  e  5.338/2014,  do  deputado  Paulo
Lamac,  5.305/2014,  do  deputado  Neilando  Pimenta,  5.306/2014,  do  deputado
Ulysses  Gomes,  5.315,  5.316  e  5.343/2014,  do  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,
5.329/2014,  do  deputado  Célio  Moreira,  5.335/2014,  do  deputado  Dinis  Pinheiro,
5.362/2014, do deputado João Leite, 5.375/2014, do deputado Ivair Nogueira, 5.377 e
5.380/2014,  do  deputado  Pompílio  Canavez,  5.382/2014,  do  deputado  Gustavo
Valadares,  5.389/2014,  do  deputado Cabo  Júlio,  5.421/2014,  do  deputado  Bosco,
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5.426/2014,  do  deputado Tadeu  Martins  Leite,  5.434/2014,  do  deputado Duilio  de
Castro,  e aprovação com a Emenda nº 1 dos Projetos de Lei  nºs  5.412/2014, do
deputado Cássio Soares, 5.419/2014, do deputado Carlos Pimenta, 5.431/2014, do
deputado Dilzon Melo,  todos em turno único, e aprovação dos Requerimentos nºs
8.926 e 9.258 a 9.266/2014, da Comissão de Participação Popular; e aprovação, na
10ª Reunião Extraordinária, em 11/12/2014, dos Projetos de Lei nºs 5.500/2014, do
deputado Tadeu Martins Leite,  5.586 e 5.613/2014,  da deputada Luzia Ferreira,  e
5.645 e 5.651/2014, do deputado Bonifácio Mourão;

de Segurança Pública - aprovação, na 31ª Reunião Extraordinária, em 10/12/2014,
dos Requerimentos nºs 9.031 a 9.036, 9.046 a 9.051, 9.090 a 9.093, 9.095 a 9.099 e
9.105/2014, do deputado Cabo Júlio, 9.060/2014, do deputado Tony Carlos, e 9.052 e
9.053/2014, do deputado Sargento Rodrigues;

de  Fiscalização  Financeira  (2)  -  aprovação,  na  19ª  Reunião  Extraordinária,  em
11/12/2014, dos Projetos de Resolução nºs 5.598, 5.599 e 5.603/2014, da Comissão
de Fiscalização Financeira, e dos Requerimentos nºs 9.039, 9.107, 9.108 e 9.110,
9.113, 9.114, 9.116 a 9.148, 9.150 a 9.162, 9.171 a 9.183, 9.185, 9.187 a 9.191, 9.193
a 9.213, 9.215 a 9.235 e 9.237 a 9.247/2014, da Comissão de Participação Popular; e
aprovação,  na  20ª  Reunião  Extraordinária,  em  15/12/2014,  do  Requerimento  nº
9.267/2014, da Cipe São Francisco;

e  de  Política  Agropecuária  -  aprovação,  na  11ª  Reunião  Extraordinária,  em
15/12/2014,  dos  Projetos  de  Lei  nºs  5.436/2014,  do  deputado  Deiró  Marra,
5.454/2014,  do  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  5.529/2014,  do  deputado  Rogério
Correia, 5.559/2014, do deputado Bosco, 5.564/2014, do deputado Antonio Lerin, e
5.590/2014,  do  deputado Tiago Ulisses,  e dos Requerimentos nºs  9.013/2014,  da
Cipe São Francisco, e 9.061/2014, do deputado Braulio Braz (Ciente. Publique-se.).

PARECER SOBRE A MENSAGEM Nº 715/2014
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De  autoria  do  governador  do  Estado,  a  Mensagem  nº  715/2014  encaminha

exposição de motivos da Secretaria de Estado de Fazenda a respeito da concessão
de regime especial de tributação em matéria de ICMS ao contribuinte mineiro do setor
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de  instrumentos  e  aparelhos  para  medicina,  cirurgia,  odontologia  e  veterinária
prejudicado em sua competitividade ou impedido de instalar-se no Estado.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo  de  13/11/2014,  vem  a  proposição  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 explana a  exposição de motivos encaminhada pela mensagem acima

referida,  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
supracitada  concessão  irregular  de  benefícios  fiscais  é  o  que  se  popularizou
denominar "guerra fiscal".

O ordenamento jurídico brasileiro, com fundamento na Constituição da República
de 1988, conferiu aos estados e ao Distrito Federal competência sobre o Imposto
sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS. O ICMS constitui
parcela considerável do preço final de diversos produtos e serviços comercializados
no País. Assim, a definição das alíquotas e também da forma de cobrança desse
imposto repercute de maneira importante na estrutura produtiva dos entes federados,
influenciando a tomada de decisão dos agentes econômicos.

Com a finalidade de coordenar as políticas tributárias estaduais, a Constituição de
1988 e a Lei Complementar nº 24, de 1975, por ela recepcionada, estabeleceram os
procedimentos necessários para a concessão de benefícios fiscais em matéria de
ICMS.  Entre  esses  procedimentos,  cumpre  destacar  a  determinação  de  que  os
benefícios  sejam  submetidos  e  aprovados  pelo  Conselho  Nacional  de  Política
Fazendária - Confaz -, órgão colegiado que reúne as autoridades fazendárias dos
governos estaduais e distrital.

Entretanto, é corriqueira a concessão de benefícios de ICMS sem o cumprimento
dos procedimentos adequados. Os benefícios concedidos à revelia do Confaz são
irregulares,  conforme manifestação do Supremo Tribunal  Federal.  Apesar  disso,  e
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segundo apresenta a exposição de motivos, se uma determinada unidade federativa
concede  incentivo  fiscal  irregular,  “ela  faz  com  que  os  contribuintes  lá  situados
concorram, no livre mercado, em melhores condições que os contribuintes localizados
em  outras  unidades  da  Federação”.  Assim,  incentivos  fiscais  influenciam  a
atratividade  dos  entes  federados  como  destinos  de  investimento,  produção,
distribuição e consumo. Desa maneira, sua instituição sem a anuência dos demais
entes  pode  representar  impactos  negativos  para  esses.  A exposição  de  motivos
apresenta  algumas  dessas  repercussões  negativas,  como perda  de  investimento,
queda  na  arrecadação  de  impostos  municipais  e  estaduais,  além  de  perda  de
empregos no Estado.

Nesse contexto, e visando à redução de prejuízos acarretados a Minas Gerais pela
guerra fiscal e de eventuais desvantagens para a atividade econômica mineira, a Lei
Estadual nº 6.763, de 1975, que consolida a Legislação Tributária do Estado de Minas
Gerais, atribui ao Poder Executivo a possibilidade de adoção de medidas de proteção
à economia. Trata-se de competência a ser exercida quando se verificar concessão
de benefícios  fiscais  irregulares  por  outros  estados,  e  que afetem  negativamente
Minas Gerais. Com essa finalidade, de acordo com o art. 225 da lei citada, deve ser
enviada  à  Assembleia  Legislativa  exposição  de  motivos  para  a  adoção  dessas
medidas,  o  que  foi  feito  por  meio  da  mensagem  ora  em  estudo.  Cabe  a  esta
Assembleia analisá-la e, caso julgue adequado, ratificar a adoção do regime especial
de tributação.

A medida que se pretende instituir, e que está relatada na exposição de motivos, é
motivada por benefícios fiscais sem autorização do Confaz concedidos pelos Estados
do Rio de Janeiro, Bahia, Rondônia, Tocantins e Espírito Santo. Tais incentivos foram
estabelecidos, respectivamente, pelas seguintes normas: Lei 5.636, de 6 de janeiro
de 2010; Decreto nº 8.205, de 3 de abril de 2002; Lei nº 1.473, de 13 de maio de
2005; Leis nºs 1.201, de 29 de dezembro de 2000, e 1.584, de 16 de junho de 2005; e
Decreto nº 3.174-R, de 14 de dezembro de 2012. Segundo o Poder Executivo, as
vantagens das normas citadas são constituídas, principalmente,  por concessão de
crédito presumido do imposto. Argumenta o Poder Executivo que tal benefício resulta
em  benefícios  para  os  contribuintes  instalados  nesses  estados,  com  reflexos
negativos para a competitividade dos estabelecimentos mineiros.
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Defende ainda aquele Poder  que, diante de perda potencial  de investimento no
Estado, a reação do governo “deve ser rápida para neutralizar os efeitos econômicos
e  sociais  negativos”,  como  redução  da  produção  e  demissões.  Dessa  forma,
entendeu ser urgente a concessão de regime especial de tributação para empresas
do  setor  de  instrumentos  e  aparelhos  para  medicina,  cirurgia,  odontologia  e
veterinária que estejam sendo prejudicadas em sua competitividade ou mesmo sendo
impedidas  de  se  instalar  em Minas  Gerais  devido  aos  benefícios  concedidos  por
outros  Estados.  O  regime  especial  de  tributação  em  comento  institui  crédito
presumido implicando recolhimento efetivo de 2% do valor das operações de vendas
internas e interestaduais dos produtos industrializados no Estado.

Para isso, explana que são avaliados o impacto da medida na produção mineira, os
produtos a serem fabricados e o impacto na arrecadação do Estado. Cabe destacar,
também,  que  os  benefícios  são  concedidos  para  todo  o  setor,  mas  de  maneira
individualizada e a pedido de cada contribuinte, podendo ainda resultar em cargas
tributárias diversas.

O Poder Executivo alerta ainda que a legislação que institui as medidas irregulares
citadas pode ser alterada pelos entes responsáveis como forma de escapar de ações
de  inconstitucionalidade  eventualmente  apresentadas,  sem,  no  entanto,  alterar  a
desvantagem imposta à produção mineira. Dessa forma, pode haver a alteração da
base  legal  para  a  concessão  do  regime  especial  de  tributação  sem  que  sejam
alterados seus efeitos danosos sobre a produção mineira.

Considerando as justificativas apresentadas pelo Poder Executivo, a indicação das
medidas específicas instituídas de forma irregular por outros estados e que afetam
negativamente a produção mineira, e em atendimento ao que dispõe a Lei nº 6.763,
de 1975, é adequada a ratificação do regime especial de tributação em estudo.

Conclusão
Considerando  o  exposto,  concluímos  pela  ratificação  do  regime  especial  de

tributação referente ao contribuinte mineiro do setor de instrumentos e aparelhos para
medicina,  cirurgia,  odontologia  e  veterinária,  na  forma  do  projeto  de  resolução
apresentado a seguir.
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PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº .../2014
Ratifica  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, nos termos do art. 225 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro
de 1975.

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

mineiro do setor de instrumentos e aparelhos para medicina, cirurgia, odontologia e
veterinária,  nos termos do art.  225 da Lei nº 6.763,  de 26 de dezembro de 1975,
considerando  a  exposição  de  motivos  encaminhada  por  meio  da  Mensagem  nº
715/2014.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 15 de dezembro 2014.
Zé Maia, presidente e relator - Adalclever Lopes - Lafayette de Andrada - Ulysses

Gomes - Luiz Humberto Carneiro.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 993/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo
declarar de utilidade pública o Clube da Terceira Idade Conviver e Crescer, com sede
no Município de Três Pontas.

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 993/2011 pretende declarar de utilidade pública o Clube da

Terceira Idade Conviver e Crescer, com sede no Município de Três Pontas, pessoa
jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter beneficente, que tem como
escopo promover o bem- estar de seus associados no que diz respeito à saúde, à
educação e ao lazer.
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Com esse propósito, a instituição promove reuniões para elevar o nível cultural de
seus sócios, realiza eventos para arrecadar recursos para a manutenção do clube e
estabelece contato com entidades do mesmo gênero.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  desenvolvido  pela  referida  instituição  no
Município de Três Pontas, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título
de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 993/2011, em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2014.
Wander Borges, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.469/2012
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 Moradores da Comunidade da
Penha e Adjacências, com sede no Município de Caeté.

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 3.469/2012 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Moradores da Comunidade da Penha e Adjacências, com sede no Município de
Caeté, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter beneficente,
que  tem  como  escopo  a  melhoria  da  qualidade  de  vida  dos  moradores  dessa
localidade  nas  áreas  de  trabalho,  saúde,  direitos  humanos,  esporte,  cultura,
segurança e transporte, entre outros objetivos.

Com  esse  propósito,  a  instituição  estimula  e  apoia  a  defesa  dos  interesses
comunitários,  encaminha  as  demandas  comunitárias  aos  entes  públicos,  elabora
projetos  de  âmbito  local  que  visem  ao  desenvolvimento  sustentável  e  promove
palestras e cursos de interesse da comunidade.
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Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  desenvolvido  pela  referida  associação,  no
Município de Caeté, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de
utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.469/2012, em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2014.
Wander Borges, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.570/2013
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 Casa de Recuperação Monte Horebe, 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 4.570/2013 pretende declarar de utilidade pública a Casa de

Recuperação Monte Horebe, com sede no Município de Uberlândia, pessoa jurídica
de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter beneficente, que tem como escopo
realizar trabalhos sociais.

Com esse propósito, a instituição desenvolve ações de assistência social, educação
em  saúde,  tratamento  e  recuperação  de  dependentes  químicos,  colabora  para  a
inserção de treinandos no mercado de trabalho e atua na garantia dos direitos do
idoso, da mulher e da criança.

Tendo em vista o relevante trabalho social desenvolvido pela Casa de Recuperação
Monte Horebe no Município de Uberlândia, 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 4.570/2013, em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2014.
Wander Borges, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.695/2013
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De  autoria  do  deputado  Ulysses  Gomes,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  tem  por

objetivo declarar de utilidade pública a Comunidade Piedade de Maria, 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  4.695/2013  pretende  declarar  de  utilidade  pública  a

Comunidade Piedade de Maria, com sede no Município de Itajubá, pessoa jurídica de
direito privado, sem fins lucrativos, que tem como escopo a atenção ao dependente
químico.

Na consecução de seu propósito, a instituição trabalha em prol da reinserção da
pessoa com dependência química na família e no meio social e da valorização da
vida  humana,  promovendo  a  acolhida  e  o  apoio  a  essas  pessoas  e  mantendo
comunidades terapêuticas.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela Comunidade Piedade de
Maria em defesa das pessoas com dependência química 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° 4.695/2013, em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2014.
Wander Borges, relator.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.813/2013
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do deputado Inácio Franco, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Beneficente Irmã Cecília,  com sede no
Município de Igarapé.

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 4.813/2013 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Beneficente  Irmã Cecília,  com  sede no Município  de  Igarapé,  pessoa jurídica  de
direito privado, sem fins lucrativos, que tem como escopo o acolhimento institucional
a pessoas em situação de vulnerabilidade

Na consecução de seu propósito, a instituição oferece abrigo e asilo a idosos e
pessoas em situação de vulnerabilidade que perderam seus vínculos familiares.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela Associação Beneficente Irmã
Cecília em defesa das pessoas vulneráveis do Município de Igarapé, consideramos
meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.813/2013, em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2014.
Wander Borges, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.962/2014
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do deputado João Vitor  Xavier,  o projeto de lei  em epígrafe tem por

objetivo  declarar  de  utilidade pública  a Associação Beneficente  São Francisco de
Assis  Ordem dos  Frades  Menores  Observantes,  com sede no Município  de  Belo
Horizonte.
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A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1,
que apresentou.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 4.962/2014 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Beneficente São Francisco de Assis Ordem dos Frades Menores Observantes, com
sede no Município de Belo Horizonte,  pessoa jurídica de direito  privado, sem fins
lucrativos, que tem como escopo prestar ações nas áreas de saúde, educação, meio
ambiente, assistência social, cultura, lazer e esporte.

Com esse propósito, a instituição promove cursos e palestras nas áreas de música,
artes,  teatro,  dança,  cinema  e  literatura,  oferece  cursos  profissionalizantes  para
jovens  e  adultos  nas  áreas  de  corte  e  costura,  pintura,  desenho,  bordado  e
informática,  realiza  bazares  de  produtos  novos  e  usados  na  comunidade,  presta
assistência psicológica aos dependentes químicos, executa ações voltadas para a
proteção do meio ambiente e de animais abandonados, oferece assistência social aos
moradores de rua e promove aulas de ginástica para adultos, entre outras atividades.

Com  o  intuito  de  adequar  a  denominação  da  entidade  ao  consubstanciado  na
alteração  de  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  associação,
consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.962/2014, em turno

único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2014.
Wander Borges, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.185/2014
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
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declarar de utilidade pública a Associação Comunitária de Desenvolvimento do Bairro
Amaro Lanari - Acodebal -, com sede no Município de Coronel Fabriciano.

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 5.185/2014 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária de Desenvolvimento do Bairro Amaro Lanari - Acodebal -, com sede no
Município  de  Coronel  Fabriciano,  pessoa  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins
lucrativos, que tem como escopo a defesa dos direitos e da qualidade de vida dos
moradores desse município.

Na consecução de seu propósito,  a instituição trabalha em prol  da comunidade,
oferecendo-lhe serviços de assistência social, educação integrada, saúde da criança
e  da  família.  Desenvolve  também  ações  na  área  da  segurança,  da  cultura  e  do
esporte.

Além disso, incentiva e realiza debates e campanhas sobre programas de combate
ao uso de drogas, erradicação do trabalho infantil, violência doméstica e outros temas
de interesse da comunidade.

Tendo em vista o relevante trabalho realizado pela Acodebal em defesa dos direitos
dos moradores do município e na busca de soluções para os problemas comunitários,
consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 5.185/2014, em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2014.
Wander Borges, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.383/2014
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do deputado João Vitor  Xavier,  o projeto de lei  em epígrafe tem por
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objetivo declarar de utilidade pública a Associação Comunitária dos Moradores do
Bairro Vila Pérola - ACMVP -, 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.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.383/2014 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária dos Moradores do Bairro Vila Pérola - ACMVP -, com sede no Município
de Contagem, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como
escopo  a  defesa  de  direitos  e  a  proteção  à  família,  à  infância,  aos  idosos  e  às
pessoas com deficiência.

Na consecução de seu propósito, a instituição desenvolve e participa de projetos
culturais, educacionais e desportivos; presta serviços de habilitação e reabilitação à
pessoa com deficiência, viabilizando seu acesso a itens de tecnologia assistiva. Além
disso, incentiva a prática de esportes.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela referida entidade em defesa
das pessoas do município, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título
de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 5.383/2014, em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2014.
Wander Borges, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.388/2014
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 o Centro de Missões Urbanas, com sede no Município de
Belo Horizonte.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e
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concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.
Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

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

O Projeto de Lei nº 5.388/2014 pretende declarar de utilidade pública o Centro de
Missões  Urbanas,  com  sede no Município  de  Belo  Horizonte,  pessoa jurídica  de
direito privado, sem fins lucrativos, que tem como escopo a promoção da cultura, da
educação, do esporte e da segurança alimentar, bem como o combate à pobreza e a
defesa do meio ambiente.

Na consecução de seu propósito, a instituição presta serviços nas áreas de defesa
do  patrimônio  histórico  e  artístico,  preservação  do  meio  ambiente,  promoção  do
voluntariado, fomento ao esporte amador, entre outras.

Tendo em vista o relevante  trabalho  desenvolvido pela  referida entidade para  o
desenvolvimento da região de Belo Horizonte e para a manutenção da qualidade de
vida de seus moradores, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de
utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 5.388/2014, em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2014.
Wander Borges, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.443/2014
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do deputado Fábio Cherem, o projeto de lei  em tela visa declarar de

utilidade  pública  a  Loja  Maçônica  Acácia  dos  Perdões  nº  3.407,  com  sede  no
Município de Perdões.

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  5.443/2014  pretende  declarar  de  utilidade  pública  a  Loja

Maçônica Acácia dos Perdões nº 3.407, com sede no Município de Perdões, pessoa
jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como escopo colaborar para o
desenvolvimento  humano,  principalmente  dos  que  se  encontram  em  situação  de
dificuldade e de exclusão social,  como a população de baixa renda, pessoas com
deficiência, enfermos e menores abandonados.

Na consecução de seu propósito, a instituição busca promover a assistência social
aos menos favorecidos, incentivar a educação e a cultura, fomentar a ética, a paz, a
cidadania e os direitos humanos.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela referida entidade em prol da
população  do  Município  de  Perdões,  consideramos  meritória  a  iniciativa  de  lhe
outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 5.443/2014, em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2014.
Wander Borges, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.450/2014
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do deputado Luiz Henrique, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Comunitária dos Moradores do Charco,
com sede no Município de Espinosa.

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 5.450/2014 pretende declarar de utilidade pública a Associação



1556
____________________________________________________________________________

Comunitária dos Moradores do Charco, com sede no Município de Espinosa, pessoa
jurídica de direito  privado,  sem fins  lucrativos,  que tem como escopo promover  o
desenvolvimento da agricultura e a melhoria da qualidade de vida dos moradores da
região.

Na consecução de seu propósito, a instituição presta serviços nas áreas social e
recreativa,  defende  os  interesses  da  comunidade  perante  os  órgão  públicos  e
fomenta as iniciativas que beneficiam o desenvolvimento da região.

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  executado  pela  referida  entidade  para  o
desenvolvimento  da  região  do  Charco,  no  Município  de  Espinosa,  consideramos
meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 5.450/2014, em turno

único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2014.
Wander Borges, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.452/2014
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De  autoria  da  deputada  Rosângela  Reis,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  tem  por

objetivo  declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  Desportiva  da  Criança  e  do
Adolescente do Bairro Ana Moura - ADCA - , com sede no Município de Timóteo.

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 5.452/2014 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Desportiva da Criança e do Adolescente do Bairro Ana Moura - ADCA -, com sede no
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Município de Timóteo, pessoa jurídica de direito privado, de caráter social, sem fins
lucrativos, que tem como finalidade a promoção da assistência social e da cidadania
entre as crianças e os adolescentes da região.

Na consecução de  seu propósito,  a  instituição  desenvolve  ações  nas  áreas  de
educação, esporte, lazer e cultura.

Tendo em vista o relevante  trabalho  desenvolvido pela  referida entidade para  a
promoção da cidadania e da inclusão social de crianças e adolescentes no Município
de Timóteo, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade
pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 5.452/2014, em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2014.
Wander Borges, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.459/2014
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

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 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 5.459/2014 pretende declarar de utilidade pública o Lar São

Vicente de Paulo  de  Delfinópolis,  com sede no Município  de  Delfinópolis,  pessoa
jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como escopo a prática da
caridade cristã no campo da assistência social.

Na  consecução  de  seu  propósito,  a  instituição  busca  manter  estabelecimento
destinado  ao  abrigo  de  idosos,  proporcionando-lhes  assistência  material,  moral,
intelectual e social, com vistas a preservar sua saúde física e mental.
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Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela referida entidade em prol dos
idosos  do  Município  de  Delfinópolis,  consideramos  meritória  a  iniciativa  de  lhe
outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 5.459/2014, em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2014.
Wander Borges, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.466/2014
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 o Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Sapata -
CDCS -, com sede no Município de Almenara.

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 5.466/2014 pretende declarar de utilidade pública o Conselho de

Desenvolvimento  Comunitário  de  Sapata  -  CDCS  -,  com  sede  no  Município  de
Almenara,  pessoa  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  que  tem  como
escopo identificar  os  principais  problemas e as  prioridades da região,  combater  a
fome e a pobreza, proteger o meio ambiente, a família, a infância e a velhice.

Na  consecução  de  seu  propósito,  a  instituição  promove  projetos  nas  áreas  de
saneamento,  educação,  transporte,  alimentação  e  habitação,  além  de  realizar
palestras educativas e cursos sobre o meio ambiente.

Tendo em vista o relevante  trabalho  desenvolvido pela  referida entidade para  a
manutenção da qualidade de vida dos moradores do Município de Almenara e para a
preservação do meio ambiente, 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° 5.466/2014, em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2014.
Wander Borges, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.472/2014
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do deputado Alencar da Silveira Jr., o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar  de  utilidade pública  a  Associação de Capoeira Sabiá  Cordão de
Ouro Mestre Chiquinho, com sede no Município de Ubá.

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 5.472/2014 pretende declarar de utilidade pública a Associação

de Capoeira Sabiá Cordão de Ouro Mestre Chiquinho, com sede no Município de
Ubá, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter beneficente,
que tem como escopo a prestação de serviços socioassistenciais voltados a crianças
e adolescentes em situação de vulnerabilidade social.

Com  esse  propósito,  a  instituição  desenvolve  ações  de  combate  à  fome  e  à
pobreza;  incentiva  e  apoia  grupos  de  geração  de  renda;  mantém  cursos
profissionalizantes; promove seminários; orienta os assistidos quanto a seus direitos;
e realiza atividades educativas, artísticas, esportivas e de lazer.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela referida entidade em prol das
crianças e adolescentes do Município de Ubá, consideramos meritória a iniciativa de
lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 5.472/2014, em turno

único, na forma apresentada.
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Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2014.
Wander Borges, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.477/2014
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De  autoria  do  deputado  Neider  Moreira,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  tem  por

objetivo  declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  da  Vila  Vilaça,
Tavares, Antunes e Eldorado - Vitaanel -, com sede no Município de Itaúna.

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 5.477/2014 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária da Vila Vilaça, Tavares, Antunes e Eldorado - Vitaanel -, com sede no
Município de Itaúna, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter
beneficente, que tem como escopo a proteção da infância, por meio de ações nas
áreas de saúde, educação, cultura; e a assistência voltada para o público infantil e
suas famílias.

Com  esse  propósito,  a  instituição  promove  atividades  extracurriculares,  como
colônia  de  férias,  jardinagem,  clube  e  atividades  culturais,  além  de  produzir
pesquisas, publicações, cursos e palestras relacionados à infância e realizar ações
gratuitas nas áreas de saúde e educação.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  desenvolvido  pela  referida  associação  no
Município de Itaúna, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de
utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 5.477/2014, em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2014.
Wander Borges, relator.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.480/2014
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 Deus Proverá, 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 5.480/2014 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Deus Proverá, com sede no Município de Passos, pessoa jurídica de direito privado,
sem fins lucrativos, de caráter beneficente, que tem como escopo contribuir técnica e
politicamente para a construção da cidadania de indivíduos marginalizados.

Com esse propósito, a instituição presta assistência social às minorias excluídas;
promove a educação popular, a defesa e a preservação do meio ambiente; e estimula
o voluntariado.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela referida associação em prol
dos moradores do 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° 5.480/2014, em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2014.
Wander Borges, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.482/2014
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 Social Amor, Fé e Esperança - Asafe -, com
sede no Município de Uberlândia.
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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 5.482/2014 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Social Amor, Fé e Esperança - Asafe -, com sede no Município de Uberlândia, pessoa
jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter beneficente, que tem como
escopo realizar ações de cunho social. .

Com esse propósito, a instituição identifica demandas; combate a exclusão social;
colabora para a proteção da saúde de seus beneficiados; promove estudos relativos à
temática  ambiental;  e  estabelece  convênios  com  instituições  de  ensino  para  a
promoção de cursos para a comunidade.

Tendo em vista o relevante trabalho social desenvolvido pela Asafe no 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 nº 5.482/2014, em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2014.
Wander Borges, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.487/2014
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do deputado André Quintão, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Fraternidade Virgínia Zandona, com sede
no Município de Belo Horizonte.

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

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,
conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.
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Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.487/2014 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Fraternidade Virgínia Zandona, com sede no Município de Belo Horizonte, pessoa
jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter beneficente, que tem como
escopo  a  prestação  de  assistência  social  a  famílias  e  pessoas  em  situação  de
vulnerabilidade,  a  promoção  de  trabalhos  voluntários  e  a  realização  de  cursos  e
palestras.

Com esse propósito, a instituição faz a distribuição gratuita de vestuário, móveis,
material escolar e outros, além de estimular a participação da comunidade, por meio
da realização de eventos e da captação de contribuições de qualquer natureza para o
desenvolvimento das atividades.

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

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 5.487/2014, em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2014.
Wander Borges, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.506/2014
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  Antônio  Gonçalves  Batuíra,  com  sede  no
Município de Sacramento.

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  5.506/2014 pretende declarar  de  utilidade pública  o  Grupo

Antônio Gonçalves Batuíra, com sede no Município de Sacramento, pessoa jurídica
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de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter beneficente, que tem como escopo
atuar nas áreas de assistência social e de cultura.

Com  esse  propósito,  a  instituição  promove  ações  beneficentes  visando  ao
desenvolvimento da solidariedade na sociedade.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  social  desenvolvido  pelo  Grupo  Antônio
Gonçalves Batuíra em prol dos moradores do município, consideramos meritória a
iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 5.506/2014, em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2014.
Wander Borges, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.533/2014
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De  autoria  do  deputado  Gil  Pereira,  o  projeto  de  lei  em  tela  visa  declarar  de

utilidade pública o Asilo Alecy Amarante de Oliveira, com sede no Município de Mato
Verde.

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 5.533/2014 pretende declarar de utilidade pública o Asilo Alecy

Amarante de  Oliveira,  com sede no Município  de Mato Verde,  pessoa jurídica de
direito privado, sem fins lucrativos, que tem como escopo abrigar idosos e pessoas
com deficiência, visando à preservação da sua saúde física e mental.

Na consecução de seu propósito, a instituição busca promover ações de educação,
saúde e pesquisa, além de combater a fome, a miséria e a pobreza, por meio do
incentivo ao plantio de hortas, à criação de pequenos animais e à aquisição de cestas
básicas.
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Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela referida entidade em prol dos
moradores do município, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título
de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 5.533/2014, em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2014.
Wander Borges, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.545/2014
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria  do deputado João Vítor  Xavier,  o projeto de lei  em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública o 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 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 5.545/2014 pretende 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, pessoa jurídica de direito privado, sem
fins lucrativos, de caráter beneficente, que tem como escopo a prática da caridade no
campo da assistência social e da promoção humana.

Com  esse  propósito,  a  instituição  mantém  estabelecimento  destinado  a  abrigar
idosos,  pessoas  com  deficiência  e  pessoas  em  situação  de  vulnerabilidade,
proporcionando-lhes assistência material, intelectual e social.

Tendo em vista o relevante trabalho social desenvolvido pela referida entidade no
Município de São José da Lapa, 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 5.545/2014, em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2014.
Wander Borges, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.562/2014
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do deputado Inácio Franco, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar  de  utilidade  pública  o  Conselho  Central  de  Pitangui  da  Sociedade  São
Vicente de Paulo, com sede no Município de Pitangui.

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 5.562/2014 pretende declarar de utilidade pública o Conselho

Central de Pitangui da Sociedade São Vicente de Paulo, com sede no Município de
Pitangui,  pessoa  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  de  caráter
beneficente,  que  tem  como  escopo  realizar  atividades  assistenciais,  culturais  e
promocionais.

Com esse propósito,  a instituição promove a caridade,  a assistência  social  e  a
cultura, sempre visando à melhoria da qualidade de vida de seus assistidos.

Tendo em vista o relevante trabalho exercido pelo referido conselho em prol  da
população  em  situação  de  vulnerabilidade  social  do  Município  de  Pitangui,
consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 5.562/2014, em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2014.
Wander Borges, relator.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.570/2014
Comissão de Segurança Pública

Relatório
De autoria do deputado Sargento Rodrigues, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança Pública
do Setor-03 - Consep-03 -, com sede no Município de Barbacena.

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 5.570/2014 pretende declarar de utilidade pública o Conselho

Comunitário de Segurança Pública do Setor-03 - Consep-03 -, com sede no Município
de Barbacena, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos.

A organização, fundamentada no art. 1º, II, art. 5º, XVII, e art. 144, caput, todos da
Constituição Federal, e formatada nos parâmetros estabelecidos na Diretriz 05/2002-
CG da PMMG, “tem por finalidade colaborar nas atividades de preservação da ordem,
maior eficiência e presteza de sua ação em defesa da comunidade local”.

No  que  concerne  aos  objetivos  específicos,  a  agremiação  associativa  tem  por
escopo  “canalizar  as  aspirações  da  comunidade  em  relação  ao  exercício  de
atividades policiais e dos demais órgãos componentes do sistema de defesa social;
incentivar a integração e a interação entre a comunidade, as lideranças locais e os
organismos  de  defesa  social  sediados  em  Barbacena,  com  vistas  à  melhoria  da
segurança pública; promover palestras, conferências, fóruns de debates, campanhas
educativas  e  outros  empreendimentos  culturais  que  orientem  a  comunidade  na
promoção  e  ajuda  em  sua  autodefesa,  visando  despertar  em  cada  cidadão  o
sentimento  subjetivo  de  segurança  e  o  espírito  de  cooperação  e  solidariedade
recíproco, em benefício da ordem pública e do convívio social; realizar estudos com o
fim  de  proporcionar  o  aumento  da  segurança  da  comunidade,  possibilitando
assegurar aos órgãos componentes do sistema de defesa social a eficácia desejável;
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incentivar o Poder Executivo de Barbacena a promover o aprimoramento e melhor
equipar a guarda municipal”.

Ao analisar a matéria, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou a Emenda
nº 1, que dá nova redação ao art. 1º da proposição, de forma a adequar o nome da
entidade ao consubstanciado no art. 1º de seu estatuto.

Tendo em vista as relevantes ações desenvolvidas pelo Conselho Comunitário de
Segurança Pública do 3º Setor de Policiamento - Consep-03 -, com sede no Município
de  Barbacena,  consideramos  meritória  a  iniciativa  de  lhe  outorgar  o  diploma  de
utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 5.570/2014, em turno

único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2014.
Lafayette de Andrada, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.571/2014
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do deputado Bosco, o projeto de lei em tela visa declarar de utilidade

pública a Associação de Desenvolvimento do Bairro Fertiza - Asfer -, 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 5.571/2014 pretende declarar de utilidade pública Associação de

Desenvolvimento do Bairro Fertiza - Asfer -, com sede no Município de Araxá, pessoa
jurídica  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  que  tem  por  finalidade  assistir  e
orientar os moradores e proprietários de imóveis localizados nesse bairro no que se
refere ao desenvolvimento urbano da localidade.

Na  consecução  de  seu  propósito,  a  instituição  busca  defender  os  interesses  e
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reivindicar os direitos dos moradores do Bairro Fertiza perante os poderes públicos,
como pavimentação asfáltica, sinalização de trânsito, melhoramento das vias públicas
e implantação de redes de telefonia, água e esgoto.

Além disso, realiza eventos promocionais, sociais, esportivos e culturais e promove
a melhoria no atendimento dos associados em relação a serviços essenciais como
ônibus, correios, coleta de lixo, serviços bancários, saúde, educação e segurança,
entre outros.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela entidade na melhoria da
qualidade  de  vida  dos  moradores  dessa  comunidade,  consideramos  meritória  a
iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 5.571/2014, em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2014.
Wander Borges, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.572/2014
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do deputado Duarte Bechir,  o projeto de lei  em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação de Artesanato Artes P'Vinte - AAPV -, com sede no
Município de Passa- Vinte.

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 5.572/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação de Artesanato Artes P'Vinte - AAPV -, com sede no Município de Passa-
Vinte.

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  art.  33,  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.  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.

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

Projeto de Lei nº 5.572/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2014.
Sebastião Costa, presidente - André Quintão, relator - Dalmo Ribeiro Silva - João

Leite.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.588/2014

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do deputado Neider Moreira, o projeto de lei em tela visa declarar de
utilidade pública a Associação Comunitária do Distrito de Fonseca -  Acodif  -, com
sede no Município de Alvinópolis.

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 5.588/2014 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária do Distrito de Fonseca - Acodif -, com sede no Município de Alvinópolis,
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pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem entre suas finalidades
congregar as pessoas interessadas no desenvolvimento do Distrito de Fonseca e das
comunidades vizinhas,  no que se refere aos aspectos social,  econômico,  cultural,
ambiental e político.

Na consecução de seu propósito, a instituição busca combater a fome e a pobreza,
proteger a família, a maternidade, a infância, a adolescência e o idoso e melhorar as
condições de saúde, habitação e lazer, entre outros objetivos.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela entidade na melhoria da
qualidade de vida dos moradores desse distrito, consideramos meritória a iniciativa de
lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 5.588/2014, em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2014.
Wander Borges, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.589/2014
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do deputado Tadeu Martins Leite, o projeto de lei em tela visa declarar

de utilidade pública a Associação Raiz de Davi, 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 5.589/2014 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Raiz de Davi, com sede no Município de Montes Claros, pessoa jurídica de direito
privado, sem fins lucrativos, que tem como escopo desenvolver ações e programas
sociais direcionadas à família, à infância, à adolescência, à mulher e ao idoso.

Na consecução de seu propósito, a instituição busca prestar serviços nas áreas de
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assistência  social,  saúde,  educação,  capacitação  profissional,  cultura,  esporte,
geração de trabalho, emprego e renda, entre outros objetivos.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela referida entidade em prol da
população do Município de Montes Claros, consideramos meritória a iniciativa de lhe
outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 5.889/2014, em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2014.
Wander Borges, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.594/2014
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do deputado Fabiano Tolentino, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública o Grupo Cultural Cachasamba, com sede no
Município de Carmo do Cajuru.

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  5.594/2014 pretende declarar  de  utilidade pública  o  Grupo

Cultural Cachasamba, com sede no Município de Carmo do Cajuru, pessoa jurídica
de direito privado, sem fins lucrativos, que tem entre suas finalidades a promoção da
assistência social, da educação e da saúde.

Na consecução de seu propósito, a instituição atua no estímulo à consolidação de
uma  sociedade  mais  justa,  democrática,  ética  e  pacífica,  incentivando  o  pleno
exercício da cidadania e dos direitos humanos, favorecendo a inclusão social e  o
desenvolvimento sustentável.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  desenvolvido  pela  referida  entidade  no
Município de Carmo do Cajuru, 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° 5.594/2014 em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2014.
Wander Borges, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.597/2014
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do deputado Paulo Guedes, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Cultural e Estudantil Pontense, com sede
no Município de São João da Ponte.

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 5.597/2014 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Cultural e Estudantil Pontense, com sede no Município de São João da Ponte, pessoa
jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem entre suas finalidades a defesa
dos interesses dos estudantes e a melhoria da qualidade de vida dos moradores do
município.

Na consecução de seu propósito, a instituição promove e participa de atividades
festivas e culturais, respeitando as tradições locais; busca recursos para desenvolver
projetos  sociais,  culturais  e  esportivos  na  comunidade;  realiza  trabalho  de
conscientização, proteção, preservação e recuperação do meio ambiente.

Além disso,  atua  de  forma articulada a outros  órgãos  para  combater  a fome e
reduzir a pobreza, incentivando a produção de alimentos; realizando campanhas de
distribuição  de  alimentos  e  agasalhos;  promovendo  a  inclusão  no  mercado  de
trabalho por meio de oferta de cursos profissionalizantes e de programas de geração
de renda.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  desenvolvido  pela  Associação  Cultural  e
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Estudantil  Pontense em prol  da melhoria da qualidade de vida dos moradores no
Município de São João da Ponte, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o
título de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 5.597/2014, em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2014.
Wander Borges, relator.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 5.600/2014

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, o Projeto de
Resolução n°5.600/2012 aprova as contas do Tribunal de Contas do Estado de Minas
Gerais referentes ao exercício de 2011.

Publicada no  Diário do Legislativo em 13/11/2014, foi  a proposição distribuída à
Comissão  de  Fiscalização  Financeira  e  Orçamentária,  nos  termos  do  art.  218,
combinado com o art. 221, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa.

Em conformidade com o rito regimental disposto no § 1° do art. 218, foi concedido
prazo de 10 dias para apresentação de emendas. No decurso desse prazo, não foram
apresentadas  emendas.  Cabe,  agora,  a  esta  comissão  emitir  o  seu  parecer,  nos
termos do art. 218, § 2º, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de resolução em análise visa a aprovar as contas do Tribunal de Contas

do Estado de Minas Gerais - TCEMG - referentes ao exercício de 2011 e resulta de
deliberação desta comissão, quando da apreciação do Ofício n° 17/2012, por meio do
qual a referida corte enviou as contas para apreciação da Assembleia Legislativa.

Conforme prestação de contas encaminhada a esta Casa, para o desempenho de
suas  atividades  em  2011,  o  TCEMG  teve  uma  despesa  autorizada  de  R$365,4
milhões. Desse total, R$358,5 milhões foram realizados no período, o que representa
um 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



1575
____________________________________________________________________________

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 um aumento de 6,25% com
gastos  de  pessoal  em  relação  ao  exercício  de  2009.  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.

No tocante ao cumprimento das metas físicas previstas no Plano Plurianual de Ação
Governamental - PPAG - 2008-2011, o TCEMG ressaltou, 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.

Com  relação  à  meta  física  estabelecida  para  a  Ação  4445 em  2011  (processo
apreciado/analisado  -  19.500),  nota-se  que  não  foi  atingida,  visto  que  foram
apreciados e 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  os  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 “(...)
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execução  do  Plano  depende  da  observância  de  normas  internacionais  para
contratação e aquisição de bens e serviços. A complexidade dessas normas torna os
procedimentos morosos, com impacto na execução orçamentária do exercício”.

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, a citada corte esclarece que, no exercício
de 2011, foram realizadas 52 auditorias e inspeções nos entes jurisdicionados. Além
de “Projetos financiados por Organismos Internacionais, compreendendo 12 (doze)
auditorias, 14 (quatorze) inspeções extraordinárias, 1 (uma) inspeção operacional, 1
(uma) inspeção especial e 24 (vinte e quatro) 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  uma
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”.

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$3,6 milhões e os gastos totalizaram R$ 1,4 milhão,
resultando num saldo de 2,2 milhões para 2012.

Conclusão
Em  face do  exposto,  opinamos  pela  aprovação,  em turno único,  do  Projeto  de

Resolução nº 5.600/2014.
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Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2014.
Zé Maia, presidente e relator - Lafayette de Andrada - Adalclever Lopes - Ulysses

Gomes - Luiz Humberto Carneiro.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 5.601/2014

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, o Projeto de
Resolução  n°  5.601/2014 aprova  as  contas  do  Tribunal  de  Contas  do  Estado de
Minas Gerais referentes ao exercício de 2012.

Publicada no  Diário do Legislativo em 13/11/2014, foi  a proposição distribuída à
Comissão  de  Fiscalização  Financeira  e  Orçamentária,  nos  termos  do  art.  218,
combinado com o art. 221, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa.

Em conformidade com o rito regimental disposto no § 1° do art. 218, foi concedido
prazo de dez dias para apresentação de emendas. No decurso desse prazo,  não
foram apresentadas emendas. Cabe, agora, a esta comissão emitir  o seu parecer,
nos termos do art. 218, § 2º, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de resolução em análise visa a aprovar as contas do Tribunal de Contas

do Estado de Minas Gerais - TCEMG - referentes ao exercício de 2012 e resulta de
deliberação desta comissão, quando da apreciação do Ofício n° 25/2013, por meio do
qual a referida corte enviou as contas para apreciação da Assembleia Legislativa.

Conforme prestação de contas encaminhada a esta Casa, para o desempenho de
suas  atividades  em  2012,  o  TCEMG  teve  uma  despesa  autorizada  de  R$463,5
milhões. Desse total, R$445,5 milhões foram realizados no período, o que representa
um 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%)  a  outros  custeios  e  R$2,4  milhões  (0,55%)  a
investimentos.

Segundo comparativo  apresentado pelo  tribunal,  houve um aumento  de  25,38%
com gastos de pessoal em relação ao exercício anterior. A corte argumenta que o
acréscimo se deve à aplicação da Lei nº 20.227, de 2012, e da Lei Complementar nº
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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% a que se refere o art. 22 da Lei Complementar Federal n° 101, de 2000, e
conforme Decisão Conjunta nº 1, de 20/12/2012, entre a Assembleia Legislativa e o
Tribunal de Contas do Estado.

Quanto ao grupo Outras Despesas Correntes, destaca-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.

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  e  julgados.  Evidenciam-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 e 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 desse 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
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.
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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.

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
realizadas  na  Secretaria  Extraordinária  da  Copa  do  Mundo  e  no  Estádio
Independência, que objetivaram verificar o andamento das obras da Copa de 2014.
As  auditorias  operacionais,  que  constituem  ações  de  controle  preventivas,  foram
realizadas  nos  programas  de  governo  Farmácia  de  Minas  e  Programa  de
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  PPAG.  Tal  quantitativo
representa um acréscimo de 122,94% em relação a 2011, quando foram analisados
11.000 processos.

Conclusão
Em  face do  exposto,  opinamos  pela  aprovação,  em turno único,  do  Projeto  de

Resolução nº 5.601/2014.
Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2014.
Zé Maia, presidente e relator - Adalclever Lopes - Lafayette de Andrada - Ulysses

Gomes - Luiz Humberto Carneiro.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 5.602/2014

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, o Projeto de
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Resolução  n°  5.602/2014 aprova  as  contas  do  Tribunal  de  Contas  do  Estado de
Minas Gerais referentes ao exercício de 2013.

Publicada no  Diário do Legislativo em 13/11/2014, foi  a proposição distribuída à
Comissão  de  Fiscalização  Financeira  e  Orçamentária,  nos  termos  do  art.  218,
combinado com o art. 221, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa.

Em conformidade com o rito regimental disposto no § 1° do art. 218, foi concedido
prazo de 10 dias para apresentação de emendas. No decurso desse prazo, não foram
apresentadas  emendas.  Cabe,  agora,  a  esta  comissão  emitir  o  seu  parecer,  nos
termos do art. 218, § 2º, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de resolução em análise visa a aprovar as contas do Tribunal de Contas

do Estado de Minas Gerais - TCEMG - referentes ao exercício de 2013 e resulta de
deliberação desta comissão, quando da apreciação do Ofício n° 35/2014, por meio do
qual a referida corte enviou as contas para apreciação da Assembleia Legislativa.

Conforme prestação de contas encaminhada a esta Casa, 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 milhão (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, a citada 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
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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,  corresponde  ao  cumprimento  de  159,18%  da  meta  física
estabelecida.  Esse  resultado,  segundo  o  TCEMG,  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
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,  em turno único,  do  Projeto  de

Resolução nº 5.602/2014.
Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2014.
Zé Maia, presidente e relator - Lafayette de Andrada - Adalclever Lopes - Ulysses

Gomes - Luiz Humberto Carneiro.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.614/2014

Comissão de Saúde
Relatório

De autoria do deputado Fred Costa, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo
declarar de utilidade pública a Instituição de Ajuda aos Portadores do Câncer - Ágape
-, 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.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.614/2014 pretende declarar de utilidade pública a Instituição
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de Ajuda aos Portadores do Câncer - Ágape -, com sede no Município de Contagem,
pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como escopo prestar
apoio psicológico, nutricional, financeiro e social aos pacientes com câncer da região.

Na  consecução  de  seu  propósito,  a  instituição  promove  o  fornecimento  de
suplementos alimentares, de medicamentos, de fraldas geriátricas, de transporte para
a realização de tratamento médico, entre outras atividades.

Tendo em vista o relevante  trabalho  desenvolvido pela  referida entidade para  o
tratamento e para a manutenção da qualidade de vida dos portadores de câncer 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° 5.614/2014, em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2014.
Doutor Wilson Batista, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.615/2014
Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas

Relatório
De  autoria  do  deputado  Neider  Moreira,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  tem  por

objetivo declarar de utilidade pública o Centro de Reabilitação contra Dependência
Química Gileade, com sede no Município de Alvinópolis.

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 5.615/2014 pretende declarar de utilidade pública o Centro de

Reabilitação  contra  Dependência  Química  Gileade,  com  sede  no  Município  de
Alvinópolis, pessoa jurídica de direito privado, de caráter social, sem fins lucrativos,
que tem como finalidade o acolhimento do dependente químico durante o processo
de tratamento e recuperação.
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Na  consecução  de  seu  propósito,  a  instituição  desenvolve  ações  de  apoio
psicológico, social e de reintegração social.

Tendo em vista o relevante  trabalho  desenvolvido pela  referida entidade para  a
recuperação  e  a  reinserção  social  dos  usuários  de  drogas  do  Município  de
Alvinópolis,  consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade
pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 5.615/2014, em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2014.
Vanderlei Miranda, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.617/2014
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do deputado Duarte Bechir, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Sociedade Beneficente Recanto Santo Antônio, com
sede no Município de Cristina.

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 5.617/2014 pretende declarar de utilidade pública a Sociedade

Beneficente  Recanto  Santo  Antônio,  com  sede  no  Município  de  Cristina,  pessoa
jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter beneficente, que tem como
escopo a assistência social e a promoção humana voltadas especialmente para o
idoso.

Com  esse  propósito,  a  instituição  proporciona  assistência  material,  moral,
intelectual e social; estimula a criação de incentivos e serviços para o idoso; promove
simpósios,  seminários e encontros; fomenta a capacitação de profissionais para o
atendimento  à  pessoa idosa;  estimula  a  convivência  do  idoso  com  a  família  e  a
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comunidade; defende os direitos do idoso; e desenvolve atividades culturais, de lazer
e esporte.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  social  desenvolvido  pela  Sociedade
Beneficente Recanto Santo Antônio em favor dos idosos do Município de Cristina,
consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 5.617/2014, em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2014.
Wander Borges, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.627/2014
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do deputado Wander Borges, o projeto de lei em tela visa declarar 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 matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  27/11/2014 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 5.627/2014 tem por finalidade declarar 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.

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 § 2º do art. 39, que,
na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado ao São
Francisco Futebol Clube ou a entidade congênere de fins idênticos ou semelhantes
aos da entidade dissolvida,  preferencialmente registrada no Conselho Nacional de
Assistência Social; e, no parágrafo único do art. 40, que seus dirigentes não serão
remunerados.

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

Projeto de Lei nº 5.627/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - André Quintão - João

Leite.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.633/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Celinho do Sinttrocel, o projeto de lei em tela visa declarar
de  utilidade  pública  a  Associação  Tapajós,  com  sede  no  Município  de  Coronel
Fabriciano.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  27/11/2014 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 5.633/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Tapajós, 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
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um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo
exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, nos §§ 1º e 3º do art.
8º, que as atividades de seus diretores, conselheiros, instituidores e associados não
serão  remuneradas,  sendo-lhes  vedado  o  recebimento  de  lucros,  gratificações,
bonificações,  benefícios  ou  vantagens;  e,  no  art.  28,  que,  na  hipótese  de  sua
dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será  destinado  a  entidade  congênere,
juridicamente constituída e registrada na União dos Escoteiros do Brasil.

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

Projeto de Lei nº 5.633/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2014.
Sebastião Costa, presidente - André Quintão, relator - Dalmo Ribeiro Silva - João

Leite.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.634/2014

Comissão de Cultura
Relatório

De autoria do deputado Gil Pereira, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo
declarar de utilidade pública a Casa de Cultura Afro Gerais, com sede no Município
de Pirapora.

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 5.634/2014 pretende declarar de utilidade pública a Casa de

Cultura Afro Gerais, com sede no Município de Pirapora, pessoa jurídica de direito
privado,  sem fins lucrativos, fundada em 11/8/64, que tem como escopo resgatar,
manter e preservar a cultura afro-brasileira da região ribeirinha do Rio São Francisco.

Com  esse  propósito,  a  instituição  promove  atividades  culturais  e  sociais  que
buscam elevar os indicadores de desenvolvimento social das comunidades.
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Tendo  em  vista  o  importante  trabalho  desenvolvido  pela  Casa  de  Cultura  Afro
Gerais em favor do processo de formação integral do ser humano no Município de
Pirapora  e  região,  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

5.634/2014 na forma original.
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2014.
Elismar Prado, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.637/2014
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

declarar de utilidade pública a Casa de Aprendizagem Doméstica de Jequitinhonha,
com sede no Município de Jequitinhonha.

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 5.637/2014 pretende declarar de utilidade pública a Casa de

Aprendizagem  Doméstica  de  Jequitinhonha,  com  sede  no  Município  de
Jequitinhonha,  pessoa  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  de  caráter
beneficente,  que  tem  como escopo a  promoção  de  cursos  gratuitos  em  diversas
áreas.

Com esse propósito,  a instituição oferece aulas básicas e profissionalizantes de
culinária,  corte e costura,  bordado e tapeçaria,  entre  outros,  além de promover  a
orientação moral e social aos jovens da comunidade.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  desenvolvido  pela  Casa  de  Aprendizagem
Doméstica  de  Jequitinhonha  em  prol  dos  moradores  do  município,  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 5.637/2014, em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2014.
Wander Borges, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.639/2014
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 dos Aposentados e Pensionistas da Previdência Social
e do Regime Estatutário de Itajubá e Região - Asaprevir -, com sede no Município de
Itajubá.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  28/11/2014 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 5.639/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação  dos  Aposentados  e  Pensionistas  da  Previdência  Social  e  do  Regime
Estatutário de Itajubá e Região - Asaprevir -, 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.

Note-se que o estatuto  constitutivo da instituição determina,  no art.  43,  que,  na
hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade
congênere legalmente constituída; e, no art. 45, que as atividades de seus dirigentes
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não serão remuneradas, sendo-lhes vedado o recebimento de lucros, dividendos ou
vantagens.

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

Projeto de Lei nº 5.639/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2014.
Sebastião Costa, presidente - André Quintão, relator - Dalmo Ribeiro Silva - João

Leite.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.647/2014

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 Varões Nossa Senhora Aparecida,  com
sede no Município de Arcos.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  4/12/2014  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 5.647/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Varões Nossa Senhora Aparecida, com sede no Município de Arcos.
Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

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

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

Note-se que o estatuto  constitutivo da instituição determina,  no art.  47,  que,  na
hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade de
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fins não econômicos ou a instituição municipal, estadual ou federal de fins idênticos
ou  semelhantes,  legalmente  constituída  e  registrada  no  Conselho  Nacional  de
Assistência  Social;  e,  no  art.  48,  que  seus  dirigentes  e  conselheiros  não  serão
remunerados, sendo-lhes vedado o recebimento de bonificações ou vantagens, sob
qualquer forma ou pretexto.

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

Projeto de Lei nº 5.647/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2014.
Sebastião Costa, presidente - André Quintão, relator - João Leite - Dalmo Ribeiro

Silva.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.648/2014

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  Sociedade  de  Recuperação  e  Vida  -  Comunidade
Terapêutica São Paulo Apóstolo, com sede no Município de Pará de Minas.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  4/12/2014  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 5.648/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Sociedade de Recuperação e Vida - Comunidade Terapêutica São Paulo
Apóstolo, 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
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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. 13, que seus
dirigentes, conselheiros e associados não serão remunerados; e, no art. 42, que, na
hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade
congênere de fins idênticos aos da entidade dissolvida.

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

Projeto de Lei nº 5.648/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2014.
Sebastião Costa, presidente - André Quintão, relator - Dalmo Ribeiro Silva - João

Leite.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.648/2014
Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e outras Drogas

Relatório
De autoria do deputado Inácio Franco, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  Sociedade  de  Recuperação  e  Vida  -
Comunidade Terapêutica São Paulo Apóstolo,  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 nº 5.648/2014 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Sociedade de Recuperação e Vida - Comunidade Terapêutica São Paulo Apóstolo,
com sede no Município  de  Pará  de  Minas,  pessoa jurídica  de  direito  privado,  de
caráter social, sem fins lucrativos, que tem como escopo o tratamento, a recuperação
e a reinserção social de pessoas viciadas em drogas ilícitas e álcool, bem como a
atenção a seus familiares.
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Na consecução de seu propósito, a instituição desenvolve a busca ativa de usuários
de drogas e de álcool para a realização de tratamento para a dependência química;
ações de orientação e apoio às famílias dos pacientes em tratamento; palestras e
cursos relacionados à temática; atividades culturais; entre outras ações.

Tendo em vista o relevante  trabalho  desenvolvido pela  referida entidade para  a
recuperação e reinserção social dos usuários de drogas do Município de Pará de
Minas, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 5.648/2014, em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2014.
Vanderlei Miranda, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.652/2014
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do deputado Tenente Lúcio, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública a Associação Congado Moçambique São Benedito Estrela Guia, com
sede no Município de Monte Alegre de Minas.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  4/12/2014  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 5.652/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação  Congado  Moçambique  São  Benedito  Estrela  Guia,  com  sede  no
Município de Monte Alegre 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
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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.

Ressalte-se que, no estatuto constitutivo da instituição, os arts. 6º e 28 vedam a
remuneração de seus diretores, conselheiros e associados; e o art. 30 determina que,
no caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade
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 5.652/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - André Quintão - João

Leite.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.653/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do deputado Tenente Lúcio, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de
utilidade pública a Associação Comunitária e Integração Social Bairro Nossa Senhora
Aparecida, com sede no Município de Monte Alegre de Minas.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  4/12/2014  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 5.653/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária e Integração Social Bairro Nossa Senhora Aparecida, com
sede no Município de Monte Alegre 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.
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Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro
atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de
um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo
exercício de suas funções.

Ressalte-se  que,  no  estatuto  constitutivo  da  instituição,  o  art.  27  veda  a
remuneração de seus diretores, conselheiros e associados; e o art. 29 determina que,
no caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado 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 5.653/2014 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2014.
Sebastião Costa, presidente - André Quintão, relator - Dalmo Ribeiro Silva - João

Leite.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 5.219/2014

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria  do presidente do Tribunal  de Justiça do Estado,  o projeto de lei  em
epígrafe  “altera  os  quadros  de  cargos  da  Secretaria  do  Tribunal  de  Justiça  e  da
Justiça de primeiro grau do Estado de Minas Gerais”.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  22/5/2014,  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 a extinção com a vacância de cargos de oficial

judiciário, especialidade oficial de justiça avaliador, e a criação de cargos de técnico
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judiciário, da mesma especialidade, integrantes dos quadros de pessoal da Secretaria
do Tribunal de Justiça e da Justiça de primeiro grau.

Conforme consta na justificação que acompanha o projeto, “a alteração desses dois
quadros  de  pessoal  decorre  da  determinação  contida  no  art.  255-A  da  Lei
Complementar nº 59,  de 2001,  que contém a organização e divisão judiciárias do
Estado de Minas Gerais.  O citado dispositivo fixa a exigência de bacharelado em
direito  para  o  exercício  das  funções  de  oficial  de  justiça.  Como  esse  cargo,  no
Tribunal de Justiça, pertence à carreira de segundo grau, propõe-se extinguir com a
vacância  os  cargos  dessa carreira  e  a  criação de número  idêntico  de  cargos  na
carreira de grau superior de escolaridade, denominada técnico judiciário”.

Os arts. 1º a 3º do projeto cuidam dos cargos da Justiça de primeiro grau, que conta
atualmente  com  2.533  cargos/especialidades  de  oficial  judiciário/oficial  de  justiça
avaliador, conforme o Anexo III da Resolução nº 405, de 28 de novembro de 2002, do
Tribunal de Justiça, que regulamentou a Lei nº 13.467, de 12 de janeiro de 2000.

O referido  art.  3º  prevê  que o  provimento  dos  cargos  de  técnico  judiciário  fica
condicionado à vacância dos cargos de oficial judiciário e daqueles não integrantes
do quadro de provimento efetivo, bem como dependerá de sua lotação, mediante ato
expedido pelo Tribunal de Justiça.

Os arts. 4º e 5º do projeto referem-se aos cargos de oficial judiciário, especialidade
oficial  de  justiça,  do  quadro  de  pessoal  da  Secretaria  do  Tribunal  de  Justiça.  De
acordo com o parágrafo único do art. 5º, o provimento dos cargos de técnico judiciário
criados fica condicionado à extinção dos cargos de oficial judiciário correspondentes.

O art. 6º do projeto determina como requisito para a investidura no cargo de técnico
judiciário, especialidades oficial de justiça e oficial de justiça avaliador, a titularidade
do grau de bacharel em direito. Nota-se, nesse dispositivo, a intenção do Tribunal em
dar efetividade ao disposto no art. 255-A da Lei Complementar nº 59, de 2001.

O art.  7º  do  projeto esclarece que no quantitativo  de cargos previsto no art.  1º
incluem-se aqueles cargos que, até a data da vigência da lei, foram transformados
em cargo de oficial judiciário, nos termos do inciso II do art. 2º da Lei nº 13.467, de
2000.

O art.  8º  disciplina o tratamento a ser conferido aos cargos de oficial  judiciário,
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especialidade  oficial  de  justiça  avaliador,  oriundos  de  concurso  público  vigente.
Estabelece que os cargos correspondentes ao número de vagas previstas no edital
não  serão  considerados  extintos,  serão  providos  por  candidatos  aprovados  no
certame,  respeitado  o  número  de  vagas  ofertadas,  e  serão  extintos  após  a  sua
vacância, desde que esta ocorra após o prazo de vigência do concurso.

Opera-se, de acordo com o art. 9º, a revogação do inciso II do art. 2º da Lei nº
13.467, de 2000. Tal inciso determina a transformação, com a vacância, de cargos de
técnico judiciário da especialidade oficial  de justiça avaliador  em cargos de oficial
judiciário,  da  mesma especialidade.  O  objetivo  é  preservar  os  cargos  de  técnico
judiciário  ainda  não  transformados,  visto  que  passam  a  se  enquadrar  nas
modificações legislativas propostas.

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
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.

Não há dúvida, portanto, de que a alteração promovida nos quadros de pessoal da
primeira e segunda instâncias, decorrente da exigência de bacharelado em direito
para  a  investidura  no  cargo  de  oficial  de  justiça,  encontra-se  no  âmbito  da
competência privativa do presidente do Tribunal  de Justiça, por se tratar  de regra
relativa à composição da carreira.

É oportuno ressaltar  que o Conselho Nacional  de Justiça -  CNJ -,  por meio da
Resolução nº 48, de 18 de dezembro de 2007, fixou orientação no sentido de que
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constitui exigência para o provimento do cargo de oficial de justiça a comprovação de
conclusão  de  curso  superior,  preferencialmente  em  direito.  Naquela  ocasião,
estabeleceu o prazo de 60 dias para que os tribunais adequassem as legislações que
dispusessem de modo diverso.  Entretanto,  a referida  resolução foi  revogada pela
Resolução nº 119, de 28 de setembro de 2010.

A  revogação  da  Resolução  nº  48  foi  motivada  por  decisão  unânime  dos
conselheiros,  que  acataram  o  voto  do  conselheiro  Marcelo  Neves  no  recurso  ao
Procedimento  de  Controle  Administrativo  (PCA  00003879320102000000),  sob  o
entendimento de que a citada resolução extrapola a competência do CNJ e é mais
adequado que uma decisão desse tipo seja tomada pelos tribunais de cada estado,
de forma que atenda às particularidades locais. Nesse sentido, o presidente do CNJ,
ministro Cezar Peluso, considerando as peculiaridades locais relativas à alocação de
recursos  humanos  para  o  provimento  do  cargo  de  oficial  de  justiça  e  as
especificidades  orçamentárias  de  cada  tribunal,  resolveu  que  a  exigência  da
conclusão de curso de nível superior para o provimento do cargo de oficial de justiça,
enquanto  padrão  único,  pode  ser  prejudicial  à  administração  judiciária  em
determinadas  circunstâncias,  e  considerando,  ainda,  o  que  foi  deliberado  pelo
Plenário na 113ª Sessão Ordinária, realizada em 28 de setembro de 2010, resolveu
revogar a Resolução nº 48.

Dessa  forma,  o  Tribunal  de  Justiça  do  Estado,  com  base  na  sua  autonomia
administrativa  e  de  acordo  com  a  nova  orientação  do  CNJ,  optou  por  propor  a
alteração do quadro de carreiras do tribunal, notadamente em relação ao trabalho de
oficial  de justiça e de oficial  de justiça avaliador,  que passará a ser  exercido por
ocupante de cargo de nível superior, com bacharelado em direito.

Ademais, pelo que se pode constatar, o projeto de lei em análise não cria despesas
imediatas para o erário, uma vez que o provimento dos cargos de técnico judiciário
somente será possível  após a entrada em vigor  da futura lei  e,  ainda,  depois  de
ocorrida a extinção de cargos de oficial judiciário, o que somente se efetivará com a
vacância desses.

Novas  despesas  com  pessoal  deverão  ocorrer  de  forma  paulatina  e  serão
absorvidas pelo orçamento do Poder Judiciário nos exercícios em que se efetivarem
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os provimentos, matéria essa que será oportunamente analisada pela Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Se  não  há  inconvenientes  de  ordem  jurídico-material,  a  proposta  também  não
apresenta vícios de ordem formal. A competência para iniciar o processo legislativo é
mesmo do Tribunal de Justiça, e a matéria compreende-se no raio de competência
normativa estadual.

Com o objetivo de adequar o projeto à legislação vigente e à técnica legislativa,
apresentamos ao final do parecer o Substitutivo n° 1.

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

do Projeto de Lei nº 5.219/2014 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.
SUBSTITUTIVO N° 1

Altera os quadros de cargos da Secretaria do Tribunal de Justiça e da Justiça de
primeiro grau do Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Ficam extintos, com a vacância, 2.176 (dois mil cento e setenta e seis)

cargos de Oficial Judiciário, código JPI, constantes no Anexo IV da Lei n° 13.467, de
12 de janeiro de 2000.

§ 1° - Os cargos a que se refere o  caput são os da especialidade de Oficial de
Justiça Avaliador, conforme previsto em resolução expedida pelo órgão competente
do Tribunal de Justiça.

§ 2° - Incluem-se no total de cargos extintos a que se refere o caput aqueles que,
até a data de vigência desta lei, foram transformados em cargo de Oficial Judiciário,
nos termos do inciso II do art. 2° da Lei n° 13.467, de 2000.

Art. 2° - Ficam criados 2.472 (dois mil quatrocentos e setenta e dois) cargos de
Técnico Judiciário, código JPI-GS, da especialidade de Oficial de Justiça Avaliador,
que serão incluídos no Anexo IV da Lei n° 13.467, de 2000.

Parágrafo  único  -  Na  apuração  das  vagas  a  serem  ofertadas  nas  classes
subsequentes  à  inicial  da  carreira  a  que  se  refere  o  caput,  será  observada  a
equivalência, em percentuais, aos quantitativos fixados no Anexo IV da Lei n° 13.467,
de 2000, para esse cargo.
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Art.  3°  -  O  provimento  de  2.176  (dois  mil  cento  e  setenta  e  seis)  cargos  do
quantitativo a que se refere o art. 2° fica condicionado à extinção, com a vacância,
dos cargos de Oficial Judiciário mencionados no art. 1°.

Art. 4° - O provimento de 281 (duzentos e oitenta e um) cargos do quantitativo a
que se refere o art. 2° fica condicionado à sua lotação, mediante resolução expedida
pelo órgão competente do Tribunal de Justiça, e à extinção, com a vacância:

I - de 56 (cinquenta e seis) cargos de Oficial Judiciário e de 69 (sessenta e nove)
cargos de Técnico Judiciário, ambos da especialidade de Oficial de Justiça Avaliador,
decorrentes  do  disposto  no  art.  106  do  Ato  das  Disposições  Constitucionais
Transitórias da Constituição do Estado;

II - de 84 (oitenta e quatro) cargos de Oficial Judiciário e 72 (setenta e dois) cargos
de  Técnico  Judiciário,  ambos  da  especialidade  de  Oficial  de  Justiça  Avaliador,
constantes no Anexo VIII da Lei n° 13.467, de 2000.

Art. 5° - O provimento de 15 (quinze) cargos do quantitativo a que se refere o art. 2°
fica condicionado à sua lotação, mediante resolução expedida pelo órgão competente
do Tribunal de Justiça.

Art.  6°  -  Ficam extintos,  com a vacância,  10  (dez)  cargos  de  Oficial  Judiciário,
código TJ-SG, constantes no item I.1 do Anexo I da Lei n° 16.645, de 5 de janeiro de
2007.

Parágrafo único - Os cargos a que se refere o  caput são os da especialidade de
Oficial de Justiça, conforme previsto em resolução expedida pelo órgão competente
do Tribunal de Justiça.

Art. 7° - Ficam criados 10 (dez) cargos de Técnico Judiciário,  código TJ-GS, da
especialidade de Oficial de Justiça, que serão incluídos no item I.1 do Anexo I da Lei
nº 16.645, de 2007.

Parágrafo  único  -  O  provimento  dos  cargos  a  que  se  refere  o  caput fica
condicionado à extinção, com a vacância, dos cargos de Oficial Judiciário extintos por
força da aplicação do art. 6°.

Art.  8°  -  É  requisito  para  a  investidura  no  cargo  de  Técnico  Judiciário,  das
especialidades de Oficial de Justiça e de Oficial de Justiça Avaliador, a titularidade do
grau de bacharel em direito.
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Art. 9° - Caso haja, na data da publicação desta lei, concurso público vigente para
ingresso no cargo de Oficial Judiciário, especialidade de Oficial de Justiça Avaliador,
os cargos correspondentes ao número de vagas disponibilizadas no edital:

I - não serão considerados extintos nos termos do art. 1°;
II - serão providos por candidatos aprovados no processo seletivo a que se refere o

caput,  em número equivalente ao das vagas previstas no edital, obedecendo-se à
ordem de classificação final no certame;

III -  serão extintos após a vacância decorrente do provimento a que se refere o
inciso II, desde que a vacância ocorra após o prazo de vigência do concurso público e
de sua possível prorrogação.

Parágrafo único - O disposto no  caput aplica-se aos cargos de Oficial Judiciário,
especialidade de Oficial de Justiça Avaliador, que:

I - se tornaram vagos durante o processo seletivo;
II - vagaram, ou vierem a vagar, no prazo de vigência do concurso público e de sua

possível prorrogação.
Art. 10 - Fica revogado o inciso II do art. 2° da Lei nº 13.467, de 2000.
Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - André Quintão - João

Leite - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 5.265/2014

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do deputado Braulio Braz, o projeto de lei em epígrafe visa autorizar o
Poder Executivo a doar ao Município de Brás Pires 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.

Agora, vem a proposição a este órgão colegiado a fim de receber parecer quanto a
sua repercussão financeira, conforme o art. 188, combinado com o art. 102, VII, “d”,
do Regimento Interno.



1601
____________________________________________________________________________

Fundamentação
O projeto de lei sob análise tem por escopo autorizar o Poder Executivo a doar ao

Município de Brás Pires o imóvel  com área de 10.000m²,  situado no Povoado de
Ribeirão de Santo Antônio, nesse município, e registrado sob o nº 14.867, a fls. 120
do Livro 3-IS.

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 de uma escola. Além disso, seu art. 2º 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.

Ressalte-se que a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, solicitada a
manifestar-se  sobre  a  matéria,  posicionou-se  favoravelmente  à  transferência  de
domínio de apenas 6.000m², visto que a Escola Estadual José Alves de Magalhães
ocupa a área restante. Dessa forma, conforme salientou a Comissão de Constituição
e Justiça, deverá ser incorporado ao projeto o competente memorial descritivo da
área a ser efetivamente doada.

No que tange à competência deste órgão colegiado,  cabe-nos esclarecer 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. Assim sendo, a proposição 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 tem repercussão na execução
da lei orçamentária do Estado.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 5.265/2014 no

1º turno, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2014.
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Zé Maia,  presidente e relator -  Lafayette de Andrada -  Ulysses Gomes -  Duarte
Bechir - Rogério Correia.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 5.438/2014
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do deputado Zé Maia, o projeto de lei em epígrafe visa autorizar o Poder

Executivo a doar ao Consórcio Público Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência
e  Emergência  da  Macrorregião  do  Triângulo  do  Sul  -  Cistrisul  -  o  imóvel  que
especifica.

A proposição foi publicada no  Diário do Legislativo de 14/8/2014 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 4/11/2014, esta comissão solicitou que o projeto fosse, nos termos
do art. 301 do Regimento Interno, encaminhado ao autor, para que esclarecesse qual
a área a ser efetivamente transferida; e ao Departamento de Estradas de Rodagem
do Estado de Minas Gerais - DER-MG -, indicado como titular do imóvel, para que
informasse sua situação efetiva e se havia óbice à alienação pleiteada.

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

O Projeto de Lei nº 5.438/2014 autoriza o Poder Executivo a doar ao Consórcio
Público Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência e Emergência da Macrorregião
do Triângulo do Sul - Cistrisul - o imóvel com área de 5.115m², pertencente ao DER-
MG e situado no Município de Uberaba.

Para a transferência de domínio de bens públicos, é necessário observar o art. 18
da Constituição Mineira, que exige avaliação prévia, autorização legislativa e licitação
para  a  alienação  de  imóveis.  O  dispositivo  excepciona  a  exigência  de  processo
licitatório quando se tratar de doação e permuta, na forma da lei.

Há que se observar, também, o art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que institui
normas para licitações e contratos da administração pública e dá outras providências.
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Para bens imóveis, o inciso I desse dispositivo exige autorização legislativa, avaliação
prévia  e  licitação  na  modalidade  de  concorrência,  dispensada  esta  no  caso  de
doação.

Ademais,  essa  norma  determina  a  subordinação  da  transferência  ao  interesse
público. Para atender a esse requisito,  o parágrafo único do art. 1º da proposição
prevê a utilização do imóvel para a instalação da rede de urgência e emergência do
Serviço de Atendimento Móvel  de Urgência -  Samu -  e da central operacional  do
Cistrisul,  o  que irá beneficiar  a população de Uberaba, especialmente sua parcela
menos favorecida.

Ainda  com  o  propósito  de  defender  o  interesse  coletivo,  o  art.  2º  determina  a
reversão do imóvel ao patrimônio do doador se, no prazo de cinco anos contados da
lavratura  da  escritura  pública  de  doação,  não  lhe  tiver  sido  dada  a  destinação
prevista.

Cabe informar que o DER-MG, por meio da nota técnica de 8/8/2014, se manifestou
favoravelmente à doação pretendida, uma vez que a área já está cedida ao Cistrisul,
por meio do Termo de Cessão de Uso de Bem Imóvel nº PRC-25.037/14.

Entretanto,  embora  o  projeto  faça  referência  a  5.115m²,  foram  anexados  ao
processo registros de duas áreas, sendo uma com 1.107,25m² e outra com 576m²,
totalizando apenas 1.683,25m², que estariam disponíveis para serem repassadas ao
Consórcio Intermunicipal de Saúde.

Em decorrência dessas informações, estamos apresentando, no final deste parecer,
o Substitutivo nº 1, que autoriza o Poder Executivo a proceder à transferência da
titularidade das duas áreas devidamente identificadas.

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

do Projeto de Lei nº 5.438/2014 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.
SUBSTITUTIVO Nº 1

Autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais -
DER-MG  -  a  doar  ao  Consórcio  Público  Intermunicipal  de  Saúde  da  Rede  de
Urgência e Emergência da Macrorregião do Triângulo do Sul - Cistrisul - os imóveis
que especifica.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais

- DER-MG - autorizado a doar ao Consórcio Público Intermunicipal de Saúde da Rede
de  Urgência  e  Emergência  da  Macrorregião  do  Triângulo  do  Sul  -  Cistrisul  -  os
seguintes  imóveis  situados  na  Chácara  das  Toldas,  no  Município  de  Uberaba,  e
registrados no Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Uberaba:

I - uma área com 576m² (quinhentos e setenta e seis metros quadrados), registrada
sob o nº 39.474, a fls. 49 do Livro 3-AO; e

II  -  uma  área  com  1.107,25m²  (mil,  cento  e  sete  vírgula  vinte  e  cinco  metros
quadrados), registrada sob o nº 42.180, a fls. 34 do Livro 3-AR.

Parágrafo único - Os imóveis a que se refere o caput deste artigo serão destinados
à instalação da rede de urgência e emergência do Serviço de Atendimento Móvel de
Urgência - Samu - e da central operacional do Cistrisul.

Art. 2° - Os imóveis de que trata esta lei reverterão ao patrimônio do doador se,
findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não
lhes tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2014.
Sebastião Costa, presidente - João Leite, relator - André Quintão - Dalmo Ribeiro

Silva - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 5.438/2014

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O projeto de lei em epígrafe, de autoria do deputado Zé Maia, visa autorizar o Poder
Executivo a doar ao Consórcio Público Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência
e  Emergência  da  Macrorregião  do  Triângulo  do  Sul  -  Cistrisul  -  o  imóvel  que
especifica.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e
concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma  do
Substitutivo nº 1, que apresentou.

Agora, vem a proposição a este órgão colegiado a fim de receber parecer quanto à
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possível  repercussão  financeira  que  poderá  originar,  conforme  dispõe  o  art.  188,
combinado com o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição  tem  por  objetivo,  nos  termos  do  seu  art.  1º,  autorizar  o  Poder

Executivo a doar ao Consórcio Público Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência
e Emergência da Macrorregião do Triângulo do Sul - Cistrisul - imóvel com área de
5.115m², pertencente ao Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas
Gerais - DER-MG - e situado no Município de Uberaba.

Solicitado a se manifestar sobre a proposta, o DER-MG declarou-se favorável à
pretendida doação,  uma vez que a área já é utilizada pelo Cistrisul,  por  força de
celebração do Termo de Cessão de Uso de Bem Imóvel nº PRC-25.037/14.

Cabe esclarecer  que a Comissão de  Constituição e  Justiça,  embora  não tenha
encontrado no projeto qualquer vício de natureza jurídica, houve por bem apresentar
o Substitutivo nº 1, com o objetivo de sanar erro material relativo à discriminação do
objeto de doação. Na verdade, conforme documentação anexada ao processo, trata-
se de doar dois terrenos disponíveis para o repasse, com áreas de 1.107,25m² e
576m² , devidamente definidos no substitutivo.

Com  o  propósito  de  proteger  o  interesse  público  de  que  deve  revestir-se  a
alienação, o substitutivo estabelece, no parágrafo único de seu art. 1º, que os imóveis
a serem doados serão destinados à instalação da rede de urgência e emergência do
Serviço de Atendimento Móvel  de Urgência -  Samu -  e da central operacional  do
Cistrisul. Por sua vez, o art. 2º determina a reversão dos imóveis ao patrimônio do
DER-MG se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública
de doação, não lhes tiver sido dada tal destinação.

Cabe ressaltar que a autorização legislativa para a transferência de domínio de bem
público é exigência da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de
direito financeiro para a elaboração e o controle dos orçamentos e balanços da União,
dos estados, dos municípios e do Distrito  Federal.  No § 2º  de seu art.  105, essa
norma  estabelece  que  a  movimentação  dos  valores  pertencentes  ao  ativo
permanente do Tesouro só pode ser realizada com a referida autorização.

Cumpre-nos esclarecer que a proposição atende aos preceitos legais que versam
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sobre a transferência de domínio de bens públicos, não acarreta despesas para o
erário e, portanto, não interfere na execução da lei orçamentária estadual.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 5.438/2014, no

1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e
Justiça.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2014.
Romel Anízio, presidente - Jayro Lessa, relator - Lafayette de Andrada - Ulysses

Gomes - Zé Maia.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 5.611/2014

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe “institui a carreira
de Analista Fazendário no âmbito da Secretaria de Estado de Fazenda”.

Em atenção ao que dispõe o art. 173, § 2º, do Regimento Interno, foi anexado à
proposição  em  tela  o  Projeto  de  Lei  nº  4.894/2014,  do  deputado  Lafayette  de
Andrada.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,
que  concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma  do
Substitutivo  nº  1,  que  apresentou.  Em  seguida,  foi  encaminhado  à  Comissão  de
Administração  Pública,  que,  em  análise  de  mérito,  opinou  por  sua  aprovação  na
forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

Vem, agora, o projeto a esta comissão para receber parecer quanto aos aspectos
financeiro e orçamentário, em conformidade com o art. 188, combinado com o art.
102, inciso VII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição tem por objetivo instituir, por meio de alterações na Lei nº 15.464, de

13 de janeiro de 2005, a carreira de Analista Fazendário, no âmbito da Secretaria de
Estado de Fazenda.

Para  tanto,  1.250  cargos  de  provimento  efetivo  de  Técnico  Fazendário  de
Administração e Finanças e 251 cargos de provimento efetivo de Analista Fazendário
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de Administração e Finanças serão transformados em cargos de provimento efetivo
de Analista Fazendário.

Segundo o projeto, os servidores ocupantes dos cargos acima mencionados serão
posicionados,  por  meio  de  resolução  conjunta  da  Secretaria  de  Estado  de
Planejamento e Gestão - Seplag - e da Secretaria de Estado de Fazenda - SEF -, na
estrutura da nova carreira de Analista Fazendário, conforme a correlação constante
no Anexo V que acompanha a proposição.

O  governador  do  Estado  afirma,  por  meio  da  Mensagem  nº  717/2014,  que  a
“reestruturação proposta se justifica pela semelhança 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 dos servidores, fortalece o perfil funcional da carreira e simplifica a
organização do quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Fazenda”.

Foi  apresentada  ainda  pelo  governador  do  Estado  emenda  para  incluir  “a
Advocacia-Geral  do  Estado  e  a  Secretaria  de  Estado  de  Casa  Civil  e  Relações
Institucionais  dentre  os  órgãos  do  Poder  Executivo  passíveis  de  receberem,  em
cessão, os servidores” da carreira que se pretende instituir.

Em observância ao que dispõe o art. 173, § 2º, do Regimento Interno, foi anexado à
proposição  em  tela  o  Projeto  de  Lei  nº  4.894/2014,  do  deputado  Lafayette  de
Andrada, uma vez que dispõe sobre “a instituição da carreira de Técnico Fazendário,
com nível superior de escolaridade, para figurar como via de unificação das atuais
carreiras de Analista Fazendário de Administração e Finanças - Afaz - e de Técnico
Fazendário de Administração e Finanças - Tfaz;  e a inclusão da nova carreira de
Técnico  Fazendário  no  Grupo  de  Atividades  de  Tributação,  Fiscalização  e
Arrecadação”.

A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  em  análise  preliminar,  concluiu  pela
constitucionalidade, legalidade e juridicidade da proposição na forma do Substitutivo
n° 1, que apresentou.

Segundo essa comissão, o referido substitutivo “incorpora a concepção utilizada no
PL nº 4.894/2014 de manutenção dos atuais cargos em quadros distintos: Técnico
Fazendário  -  nível  superior  -,  resultante  da  transformação  do  quadro  de  Analista
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Fazendário de Administração e Finanças, e Técnico Fazendário II  -  nível  médio -,
resultante da transformação do quadro de Técnico Fazendário de Administração e
Finanças, com o objetivo de evitar a 'ascensão funcional' ou 'acesso', que permitiria a
alteração  do  nível  de  escolaridade  de  cargos,  sem  a  observância  da  regra  do
concurso público, prevista no art. 37, II, da Constituição Federal”.

Além  disso,  o  Substitutivo  nº  1  incorpora  “as  tabelas  relativas  à  estrutura  das
carreiras  e  de  vencimento  atuais,  extraídas  do  site da  Secretaria  de  Estado  de
Planejamento  e  Gestão  -  Seplag”,  bem  como  a  emenda  encaminhada  pelo
governador do Estado.

Por  sua  vez,  a  Comissão  de  Administração  Pública  considerou  a  proposição
meritória e ratificou o entendimento da Comissão de Constituição e Justiça, opinando
pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, por ela apresentado.

No que concerne à competência desta comissão, qual seja, proceder à análise da
repercussão orçamentária e financeira do projeto, destaque-se que o Substitutivo n°
1,  da  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  ao  incorporar  as  tabelas  relativas  à
estrutura das carreiras e de vencimento atuais, conforme disponibilizado pela Seplag
em  seu  site,  observa  o  disposto  no  parágrafo  único  do  art.  21  da  Lei  de
Responsabilidade Fiscal  -  LRF -,  que declara “nulo de pleno direito  o ato de que
resulte  aumento  da  despesa  com  pessoal  expedido  nos  cento  e  oitenta  dias
anteriores ao final do mandato do titular do respectivo Poder ou órgão referido no art.
20".

Por fim, com o intuito de incluir a carreira de Técnico Fazendário II no Grupo de
Atividades  de  Tributação,  Fiscalização  e  Arrecadação  do  Poder  Executivo,
apresentamos o Substitutivo n° 2, que, no mérito, incorpora as alterações promovidas
pela Comissão de Constituição e Justiça, por meio do Substitutivo nº 1.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 5.611/2014 no 1°

turno,  na  forma  do  Substitutivo  n°  2,  a  seguir  apresentado,  e  pela  rejeição  do
Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

SUBSTITUTIVO N° 2
Dispõe sobre as carreiras de Técnico Fazendário e Técnico Fazendário II e altera a
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Lei nº 15.464, de 13 de janeiro de 2005, e a Lei nº 16.190, de 22 de junho de 2006.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - A carreira de Analista Fazendário de Administração e Finanças, a que se

refere o inciso IV do art. 1° da Lei n° 15.464, de 13 de janeiro de 2005, passa a
denominar-se Técnico Fazendário.

Art.  2° - Os cargos de provimento efetivo da carreira de Analista Fazendário de
Administração e Finanças, previstos no item I.4 do Anexo I da Lei n° 15.464, de 2005,
ficam transformados em duzentos e cinquenta e um cargos da carreira de Técnico
Fazendário.

Art. 3º - A carreira de Técnico Fazendário de Administração e Finanças, a que se
refere o inciso III do art. 1° da Lei n° 15.464, de 2005, passa a denominar-se Técnico
Fazendário II.

Art. 4° - Os cargos de provimento efetivo de Técnico Fazendário de Administração e
Finanças,  previstos  no  item  I.3  do  Anexo  I  da  Lei  n°  15.464,  de  2005,  ficam
transformados em mil duzentos e cinquenta cargos da carreira de Técnico Fazendário
II.

Art.  5°  -  Salvo  disposição  legal  específica,  aplicam-se  aos  cargos  de  Técnico
Fazendário II as mesmas normas aplicáveis aos cargos de Técnico Fazendário.

Art. 6° - Ficam os cargos de Técnico Fazendário de Administração e Finanças e de
Analista Fazendário de Administração e Finanças, resultantes da transformação de
que  trata  o  caput  do  art.  36  da  Lei  n°  15.464,  de  2005,  transformados,
respectivamente, em cargos de Técnico Fazendário II e Técnico Fazendário.

Parágrafo único - Os cargos a que se refere o caput serão extintos com a vacância.
Art.  7°  -  A carga horária  semanal  de  trabalho  dos  servidores  que tiverem  seus

cargos transformados em cargos das carreiras de Técnico Fazendário e de Técnico
Fazendário II será de trinta ou quarenta horas, conforme a situação de cada servidor
na data da publicação desta lei.

Art. 8º - Os incisos III e IV do caput e o § 1º do art. 1º, o § 2º do art. 4º, o inciso II do
§ 3º do art. 6º, o art. 10, o parágrafo único do art. 19 e o § 2º do art. 33 da Lei n°
15.464, de 2005, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º - (...)
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III - Técnico Fazendário II;
IV - Técnico Fazendário.
§ 1º - As carreiras a que se referem os incisos I a IV do caput integram o Grupo de

Atividades de Tributação, Fiscalização e Arrecadação do Poder Executivo.
(...)
Art. 4º - (...)
§ 2º - As atribuições dos cargos das carreiras a que se referem os incisos I, II e IV

do caput do art. 1° possuem natureza de atividade exclusiva de Estado.
(…)
Art. 6º - (…)
§ 3º - (...)
II  -  excepcionalmente,  observado  o  interesse  operacional  ou  estratégico  da

Secretaria de Estado de Fazenda, 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.

(…)
Art. 10 - O ingresso nos cargos das carreiras a que se referem os incisos I, II e IV

do caput do art. 1° depende de comprovação de habilitação mínima em nível superior,
conforme definido no edital do concurso público.

§ 1º - Para fins do disposto nesta lei, considera-se nível superior a formação em
educação superior que compreenda curso ou programa de graduação, na forma da
Lei de Diretrizes e Bases da Educação.

§ 2° - Não haverá ingresso no quadro de cargos da carreira de Técnico Fazendário
II.

§ 3° - Os cargos de Técnico Fazendário II serão transformados com a vacância em
cargos de Técnico Fazendário.

(...)
Art. 19 - (...)
Parágrafo  único  -  Os  títulos  apresentados  para  aplicação  do disposto  no  caput

poderão ser utilizados uma única vez, sendo vedado seu aproveitamento para fins de
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concessão de qualquer vantagem pecuniária, salvo para a concessão do Adicional de
Desempenho - ADE - para os servidores das carreiras de Técnico Fazendário II e
Técnico Fazendário.

(…)
Art. 33 - (...)
§  2º  -  O vencimento  básico dos cargos das carreiras  de  Técnico  Fazendário e

Técnico Fazendário II, fixado em tabelas distintas, será proporcional à carga horária
de trabalho do servidor.”.

Art. 9º - O art. 1º, o caput do art. 17, o caput do art. 18, o art. 18-A e o parágrafo
único do art. 24 da Lei nº 16.190, de 22 de junho de 2006, passam a vigorar com a
seguinte redação:

“Art. 1º - As tabelas de vencimento básico das carreiras do Grupo de Atividades de
Tributação,  Fiscalização e Arrecadação do Poder  Executivo,  a que se referem os
incisos I a IV do art. 1° da Lei nº 15.464, de 13 de janeiro de 2005, são as constantes
no Anexo I desta lei.

Parágrafo único - Os valores constantes nas tabelas de que trata o caput incluem
as incorporações de que tratam os arts. 11 e 12 desta lei.

(...)
Art. 17 - Fica instituída a Gratificação de Desempenho Individual - GDI - para os

servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo e para os detentores de função
pública das carreiras de Técnico Fazendário II e de Técnico Fazendário, de que trata
a Lei nº 15.464, de 2005, cujo limite mensal para fins de pagamento será de 80%
(oitenta  por  cento)  do  valor  do  vencimento  básico  do  grau  J  do  último  nível  da
carreira, observada a tabela correspondente à carga horária do servidor.

(...)
Art. 18 - A GDI, de que trata o art. 17 desta lei, será incorporada aos proventos de

aposentadoria e pensão dos servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo
das carreiras de Técnico Fazendário II e de Técnico Fazendário, de que trata a Lei nº
15.464, de 2005, desde que percebida, conforme o caso, pelos períodos de tempo
estabelecidos na alínea "c" ou no parágrafo único do art. 7º da Lei Complementar nº
64, de 2002.
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(...)
Art. 18-A - Observado o limite previsto no caput do art. 17, os servidores ocupantes

de cargo efetivo das carreiras de Técnico Fazendário II e de Técnico Fazendário e os
detentores de  função pública posicionados como Técnico Fazendário II  e  Técnico
Fazendário  poderão  perceber  GDI-Reserva,  nos  termos  de  regulamento,  o  qual
especificará as condições e os critérios para atribuição e pagamento da GDI-Reserva.

(...)
Art. 24 - (…)
Parágrafo único - O disposto nos incisos I, II e III do caput aplica-se aos ocupantes

dos cargos de Técnico Fazendário II e de Técnico Fazendário .”.
Art. 10 - O título e os itens I.3 e I.4 do Anexo I da Lei nº 15.464, de 2005, passam a

vigorar na forma do Anexo I desta lei.
Art. 11 - O título e os itens II.3 e II.4 do Anexo II da Lei nº 15.464, de 2005, passam

a vigorar na forma do Anexo II desta lei.
Art. 12 - Ficam acrescentados ao Anexo I da Lei nº 16.190, de 2006, os itens I.3 e

I.4, na forma do Anexo III desta lei.
Art.  13  -  A ementa  da  Lei  n°  15.464,  de  2005,  passa a  ser:  “Dispõe  sobre  as

carreiras do Grupo de Atividades de Tributação, Fiscalização e Arrecadação do Poder
Executivo.”.

Art. 14 - A ementa da Lei nº 16.190, de 2006, passa a ser: “Estabelece as tabelas
de  vencimento  básico  das  carreiras  do  Grupo  de  Atividades  de  Tributação,
Fiscalização e Arrecadação do Poder Executivo, dispõe sobre o posicionamento dos
servidores nas carreiras e a incorporação da Vantagem Temporária Incorporável - VTI
- e de parcela da Gratificação de Estímulo à Produção Individual - Gepi - e dá outras
providências.”.

Art. 15 - Fica revogado o Anexo II da Lei n° 16.190, de 2006.
Art. 16 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2014.
Zé Maia, presidente - Lafayette de Andrada, relator - Romel Anízio - Jayro Lessa -

Ulysses Gomes.
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ANEXO I
(a que se refere o art. 10 da Lei nº , de de de 2014)

“ANEXO I
(a que se referem os arts. 1º, 28, 31 e 33 da Lei nº 15.464, de 13 de janeiro de 2005)

Estruturas das Carreiras do Grupo de Atividades de Tributação, Fiscalização e
Arrecadação do Poder Executivo

(...)
I.3 - Técnico Fazendário II
Carga horária semanal de trabalho: 30 ou 40 horas
* - A Estrutura da Carreira de Técnico Fazendário II, carga horária de trabalho 30 ou

40 horas semanais, foi publicada no Diário do Legislativo, de 17.12.2014.
I.4 - Técnico Fazendário
Carga horária semanal de trabalho: 30 ou 40 horas
* - A Estrutura da Carreira de Técnico Fazendário, carga horária de trabalho 30 ou

40 horas semanais, foi publicada no Diário do Legislativo, de 17.12.2014.
ANEXO II

(a que se refere o art. 11 da Lei nº , de de de 2014)
“ANEXO II

(a que se refere o art. 4º da Lei nº 15.464, de 13 de janeiro de 2005)
Atribuições Gerais dos Cargos das Carreiras do Grupo de Atividades de Tributação,

Fiscalização e Arrecadação do Poder Executivo
(...)
II.3 - Técnico Fazendário II
Executar  as  tarefas  relativas  ao  controle  orçamentário  e  financeiro,  sob  a

coordenação e a orientação das unidades responsáveis; desenvolver as atividades de
controle de pessoal,  do patrimônio e de materiais, conforme normas estabelecidas
pelas unidades responsáveis; executar tarefas de natureza administrativa, incluindo
atendimento  ao  público,  organização  e  manutenção  de  cadastros  e  outros
instrumentos  de  controle  administrativo,  e  dar  o  apoio  logístico  necessário  ao
desenvolvimento das atividades de tributação, fiscalização, arrecadação e finanças
da Secretaria de Estado de Fazenda.
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II.4 - Técnico Fazendário
Desempenhar as atividades inerentes à competência da unidade em que estiver

lotado,  especialmente  atendimento  ao  público,  organização  e  manutenção  de
cadastros  e  elaboração de pareceres e  relatórios  de  trabalho;  realizar  pesquisas,
estudos, análises, planejamento, implantação, supervisão, coordenação e controle de
trabalho;  desenvolver  as  atividades  de  controle  de  pessoal,  do  patrimônio  e  de
materiais, conforme normas estabelecidas pelas unidades responsáveis.”

ANEXO III
(a que se refere o art. 12 da Lei nº , de de de 2014)

“ANEXO I
(a que se refere o art. 1º da Lei nº 16.190, de 22 de junho de 2006)

Tabelas de Vencimento Básico das Carreiras do Grupo de Atividades de Tributação,
Fiscalização e Arrecadação do Poder Executivo

(…)
I.3 - Carreira de Técnico Fazendário II
I.3.1 - Carga horária: 30 horas
* -  A Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Técnico Fazendário II,  carga

horária  de trabalho  30 horas semanais,  foi  publicada no  Diário  do  Legislativo,  de
17.12.2014.

I.3.2 - Carga horária: 40 horas
* -  A Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Técnico Fazendário II,  carga

horária  de trabalho  40 horas semanais,  foi  publicada no  Diário  do  Legislativo,  de
17.12.2014.

I.4 - Carreira de Técnico Fazendário
I.4.1 - Carga horária: 30 horas
* - A Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Técnico Fazendário, carga horária

de trabalho 30 horas semanais, foi publicada no Diário do Legislativo, de 17.12.2014.
I.4.2 - Carga horária: 40 horas
* - A Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Técnico Fazendário, carga horária

de trabalho 40 horas semanais, foi publicada no Diário do Legislativo, de 17.12.2014.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 5.612/2014
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do governador do Estado, o projeto de lei  em epígrafe “cria o Fundo

Especial da Advocacia-Geral do Estado de Minas Gerais - Fundo”.
Preliminarmente,  a  proposição  foi  apreciada  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça,  que concluiu  por  sua juridicidade,  constitucionalidade e  legalidade com a
Emenda nº 1, que apresentou.

Vem agora a proposição a esta comissão para receber parecer, nos termos do art.
188, combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto  de  lei  em análise visa criar  o  Fundo Especial  da  Advocacia-Geral  do

Estado de Minas Gerais -  Fundo -,  de função programática,  que tem por  objetivo
complementar  os  recursos  financeiros  indispensáveis  aos  investimentos  voltados
para a consecução das finalidades institucionais da Advocacia-Geral do Estado - AGE
- e o aperfeiçoamento profissional dos membros das carreiras que a integram.

De  acordo  com  a  Mensagem  nº  720/2014,  a  proposição  “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.".

Em seu exame preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça observou que a
matéria  está  prevista  no  rol  das  competências  legislativas  estaduais.  A  fim  de
aprimorar o projeto em relação à técnica legislativa e atribuir uma sigla mais precisa
ao nome do fundo, a comissão apresentou a Emenda nº 1, com a qual concordamos.
Destacamos da análise da referida comissão artigos importantes do projeto de lei
para a apreciação desta comissão.

O art.  6º  da proposição elenca os recursos que constituem o fundo. Entre eles,
destacam-se  dotações  orçamentárias;  recursos  provenientes  da  transferência  de
outros fundos; auxílio; subvenções; doações e contribuições de entidades públicas ou
privadas,  pessoas  físicas,  nacionais  ou  estrangeiras;  recursos  provenientes  de
aluguéis ou permissões de uso de bens; taxas ou preços cobrados para inscrição em
certame de concurso público para ingresso nas carreiras da AGE entre outros.
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O § 4º  do art.  6º  prevê que,  na hipótese de extinção do fundo,  seu patrimônio
reverterá ao Tesouro Estadual, na forma de regulamento. Sobre a matéria, o § 1º do
art. 18 da Lei Complementar nº 91, de 2006, dispõe que o patrimônio apurado na
extinção  de  fundo  será  absorvido  pelo  Tesouro  do  Estado,  salvo  disposição  em
contrário da lei específica de criação ou extinção de fundo.

Por fim, o §3º do art. 6º dispõe que as disponibilidades temporárias de caixa do
Fundo  Especial  da  Advocacia-Geral  do  Estado  de  Minas  Gerais  observarão  o
princípio da unidade de tesouraria, nos termos do art. 56 da Lei Federal nº 4.320, de
17 de março de 1964, o que está em consonância com o parágrafo único do art. 13
da Lei Complementar nº 91, de 2006.

Quanto à análise desta Comissão, cumpre informar que o parágrafo único do art. 2º
da Lei  Complementar nº  91,  de 2006, determina que "o projeto de lei  referente à
criação de fundo será acompanhado de justificativa do seu interesse público e de
demonstração de sua viabilidade técnica e financeira".

Destacamos que a mera previsão de fontes de recursos, quando da criação de um
fundo,  não  configura,  por  si  só,  despesa  para  o  Estado.  Isso  porque  a  efetiva
destinação  de  recursos  para  o  fundo  em  comento  requer  previsão  orçamentária
expressa,  sendo  vedado  o  início  de  programas  ou  projetos  não  incluídos  na  Lei
Orçamentária Anual - LOA -, conforme dispõe o art. 161, I, da Constituição do Estado.
Também  a  Lei  Complementar  nº  91,  de  2006,  traz  expresso,  em  seu  art.  13,  a
disposição de que a alocação de receitas aos fundos será feita por meio de dotação
consignada  na  LOA.  Desse  modo,  compete  ao  Poder  Executivo,  ao  elaborar  a
proposta orçamentária, destinar dotação específica para o fundo em exame.

Sendo assim, uma vez que o projeto em comento não provoca impacto financeiro-
orçamentário, não há óbice ao prosseguimento de sua tramitação nesta Casa.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 5.612/2014 com

a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2014.
Zé Maia, presidente e relator - Adalclever Lopes - Lafayette de Andrada - Ulysses

Gomes - Luiz Henrique.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 5.626/2014
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
Por intermédio da Mensagem nº 724/2014, o governador do Estado encaminhou a

esta Assembleia o projeto de lei em epígrafe, que visa autorizar o Poder Executivo a
doar ao Município de Santo Antônio do Monte o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no Diário do Legislativo de 27/11/2014 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.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.626/2014 tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a

doar  ao  Município  de  Santo  Antônio  do  Monte  imóvel  com  área  de  19.131m²  e
benfeitorias com área de 2.335,50m², situado na Rua Coronel Fraga, 486, Bairro Bela
Vista, naquele município, registrado sob o nº 4.461, a fls. 95 do Livro 2-L, no Cartório
do Registro de Imóveis da Comarca de Santo Antônio do Monte.

O referido bem foi incorporado ao patrimônio do Estado por doação do Município de
Santo Antônio do Monte, em 1982, sem ônus algum.

Para a transferência de domínio de patrimônio do Estado, é necessário observar o
art. 18 da Constituição Mineira, que exige autorização legislativa para a alienação,
ainda que na forma de doação para outro ente federativo. E, ainda, 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, que
exige, além da referida autorização, a subordinação do contrato ao atendimento do
interesse público.

Com esse propósito, o parágrafo único do art. 1º da proposição prevê a utilização
do bem para o desenvolvimento de ações de saúde e de atividades ligadas ao bem-
estar da população.

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
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pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista; o art. 3º estabelece
que essa autorização se tornará sem efeito se, findo igual prazo, o donatário não
houver procedido ao registro do imóvel; e o art. 4º dispõe que o Município de Santo
Antônio  do  Monte  deverá  encaminhar  à  Secretaria  de  Estado de Planejamento  e
Gestão  -  Seplag  -  documento  que  comprove  a  destinação  do  imóvel  conforme
estabelecido na autorização.

Cabe  ressaltar  que  foi  apensado  ao  projeto  laudo  de  avaliação  do  imóvel
apresentado  pelo  município,  que,  utilizando  o  método  comparativo  de  dados  de
mercado para  avaliação da depreciação e  valor  final  do  bem,  apurou  o  valor  de
R$1.302.126,54.

Embora  não  haja  óbice  à  tramitação  da  matéria,  apresentamos,  ao  final  deste
parecer, a Emenda nº 1, com a finalidade de adequar o texto à técnica legislativa.

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

do Projeto de Lei nº 5.626/2014 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 Santo Antônio

do Monte imóvel com área de 19.131m² (dezenove mil, cento e trinta e um metros
quadrados), situado na Rua Coronel Fraga, 486, Bairro Bela Vista, nesse município,
registrado sob o nº 4.461, a fls. 95 do Livro 2-L, 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 na área de saúde e atividades ligadas ao bem-estar da população.”.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2014.
Sebastião Costa, presidente - João Leite, relator - André Quintão - Dalmo Ribeiro

Silva.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 5.626/2014

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe visa a autorizar o
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Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Santo  Antônio  do  Monte  o  imóvel  que
especifica.

O projeto foi distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização
Financeira e Orçamentária.

Em  análise  preliminar,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  concluiu  pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição com a Emenda nº 1, que
apresentou.

Agora, vem a matéria a esta comissão para análise do mérito e da repercussão
financeira, nos termos dos arts. 100 e 102, inciso VII, alíneas “d” e ”f”, do Regimento
Interno.

Fundamentação
O Projeto  de  Lei  nº  5.626/2014  visa  a  autorizar  o  Poder  Executivo  a  doar  ao

Município de Santo Antônio do Monte o imóvel constituído de terreno com área de
19.131m² e benfeitorias com área de 2.335,50m², situado à R. Coronel Fraga, nº 486,
Bairro Bela Vista, nesse município, registrado sob o nº R-1-4.461, a fls. 95 do Livro 2-
L,  no  respectivo  cartório  de  registro  de  imóveis,  o  qual  destinar-se-á  ao
desenvolvimento  de  ações  de  saúde  e  de  atividades  ligadas  ao  bem-estar  da
população  e  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
essa destinação. Estabelece ainda que a autorização tornar-se-á sem efeito se, findo
o mencionado prazo, o município não houver procedido ao registro do imóvel e que o
município encaminhará à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão documento
que comprove a destinação do imóvel.

Na justificação do projeto, o governador do Estado afirma que o imóvel em questão
passou a integrar o patrimônio do Estado a título de doação por parte do município;
que a doação visa a atender demanda municipal para o desenvolvimento de ações de
saúde e de atividades ligadas ao bem-estar da população; 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.

A Comissão de Constituição e Justiça afirma que o  projeto  atende à  legislação



1620
____________________________________________________________________________

vigente, em especial ao art. 18 da Constituição do Estado e ao art. 17 da Lei Federal
nº 8.666, de 1993, e que se subordina ao interesse público. Não obstante, apresentou
a Emenda nº 1, com a finalidade de adequar o texto à técnica legislativa, a qual
acolhemos.

A Comissão  de  Fiscalização  Financeira  e  Orçamentária  entende,  em  vista  das
razões apresentadas pelo governador do Estado, que a doação do imóvel traz amplos
benefícios para a sociedade, atendendo, portanto, à questão do mérito.

Quanto  à  repercussão  financeira,  a  análise  deve  ser  feita  sob  dois  aspectos.
Quanto à repercussão patrimonial, a doação do imóvel de fato acarreta uma redução
do patrimônio do Estado, no valor de R$1.302.126,54, segundo o laudo de avaliação
acostado aos autos. Entretanto, a repercussão do projeto na sociedade compensa
amplamente essa redução, visto que a doação, conforme exposto, é extremamente
benéfica para o município.  Ademais, o imóvel  estaria apenas passando da esfera
estadual para a municipal, ou seja, permaneceria na condição de bem público, não
havendo, assim, redução do patrimônio público.

Assim, no âmbito desta comissão, entendemos que a matéria é procedente.
Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 5.626/2014 no
1º turno, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2014.
Zé Maia, presidente - Romel Anízio, relator - Jayro Lessa - Lafayette de Andrada -

Ulysses Gomes.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 5.640/2014

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria  do  governador  do  Estado e  encaminhado a  esta  Casa por  meio  da
Mensagem nº 726/2014, o projeto de lei em epígrafe “altera a Lei n° 21.095, de 30 de
dezembro de 2013, que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito
com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES”.

Aprovado em 1º turno na forma original, vem agora o projeto a esta comissão, para
receber parecer para o 2º turno, nos termos do art. 102, VII, combinado com o art.
189, do Regimento Interno.
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Fundamentação
O projeto de lei em epígrafe propõe alterações à Lei nº 21.095, de 30 de dezembro

de 2013, que autorizou o Poder Executivo a contratar operação de crédito junto ao
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES -, até o limite de
R$ 11.000.000,00, com o objetivo de promover a adesão do Estado ao Programa de
Modernização da Administração Geral e Patrimonial  das Defensorias Públicas dos
Estados e do Distrito Federal - Pmae Defensorias.

Consoante mensagem encaminhada pelo governador do Estado, o projeto de lei
pretende “ampliar  o  rol  das  garantias  e  contragarantias  que o  Estado oferece  na
obtenção do empréstimo a ser contratado com o Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social - BNDES -, no sentido de flexibilizar a utilização das cotas da
repartição do produto  da arrecadação dos impostos para a prestação de garantia
diretamente  ao  BNDES,  bem  como  na  utilização  de  receitas  tributárias  para  a
prestação de contragarantia à União”.

Assim, o projeto de lei prevê a alteração no dispositivo que trata da garantia para a
operação de crédito a ser concedida pelo Estado. A autorização para a vinculação
das receitas tributárias previstas nos arts. 155, 157 e 159, inciso I, alínea “a”, e inciso
II, da Constituição Federal a título de contragarantia para a União foi mantida, no caso
de a União garantir  a referida operação, sendo incluído dispositivo que autoriza a
vinculação de  tais  receitas  também para  fins  de  garantia.  As demais  disposições
relativas  ao  montante  de  recursos  e  sua  destinação,  ao  agente  financiador,  à
consignação  dos  recursos  provenientes  da  operação  na  lei  orçamentária  e  ao
pagamento  das  despesas  relativas  à  amortização  do  principal,  juros  e  demais
encargos decorrentes da operação permanecem inalteradas.

Do ponto de vista financeiro e orçamentário, escopo desta comissão, destacamos
que a Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal -
LRF -, em seu art. 40, autoriza os entes a concederem garantia em operações de
crédito internas ou externas, observadas as normas de seu art.  32 e, no caso da
União, também os limites e as condições estabelecidos pelo Senado Federal. Quanto
à referida exigência, o projeto prevê, em seu art. 2º, a autorização para oferecer como
garantia, para realização das operações de crédito, a vinculação das cotas e receitas
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tributárias  a  que  se  referem  os  arts.  157  e  159,  I,  “a”,  e  II,  da  Constituição  da
República, suprindo, nesse aspecto, o requisito postulado.

Além disso, o § 1º do art. 40 da LRF estabelece que a garantia estará condicionada
ao  oferecimento  de  contragarantia,  em  valor  igual  ou  superior  ao  da  garantia
concedida,  e  à  adimplência  da  entidade  que  a  pleitear,  relativamente  às  suas
obrigações junto ao garantidor e às entidades por este controladas. Esse dispositivo
estabelece  também  que  a  contragarantia  exigida  pela  União  ao  Estado  poderá
consistir na vinculação de receitas tributárias diretamente arrecadadas e provenientes
de transferências constitucionais.

Entendemos, portanto, que a alteração pretendida pelo projeto em questão atende
aos aspectos legais constantes na LRF, no que se refere à prestação de garantia e
contragarantia.  Destaque-se,  por  fim,  que  os  demais  aspectos  legais  que  as
operações de crédito devem respeitar, incluindo os dispositivos das Resoluções nºs
40  e  43,  de  2001,  ambas  do  Senado  Federal,  já  foram  atendidos  quando  da
aprovação da Lei nº 21.095, de 2013, a qual o projeto em pauta visa a alterar.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 5.640/2014, no 2º

turno, na forma original.
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2014.
Zé Maia,  presidente e relator -  Lafayette de Andrada -  Ulysses Gomes -  Duarte

Bechir - Rogério Correia.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.800/2013

Comissão de Redação
O Projeto de Lei nº 4.800/2013, de autoria do deputado Cabo Júlio, que declara de

utilidade  pública  o  Projeto  João  Paulo  II  -  Associação  Comunidade  Terapêutica
Emaús, com sede no Município de Além Paraíba, foi aprovado em turno único, na
forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento
Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI Nº 4.800/2013
Declara  de  utilidade  pública  o  Projeto  João  Paulo  II  -  Associação  Comunidade

Terapêutica Emaús, com sede no Município de Além Paraíba.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Projeto João Paulo II - Associação

Comunidade Terapêutica Emaús, com sede no Município de Além Paraíba.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2014.
Gilberto Abramo, presidente - Luiz Henrique, relator - Rômulo Viegas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.865/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 4.865/2014, de autoria do deputado Duílio de Castro, que dá a
denominação de Roosevelt Monteiro Porto ao trecho das Rodovias LMG-680 e LMG-
690 que liga os Municípios de Brasilândia, Ribeiros e Paracatu, foi aprovado em turno
único, com a Emenda nº 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 4.865/2014
Dá  denominação  à  Rodovia  LMG-690,  que  liga  o  Povoado  de  Porto  Buriti  ao

entroncamento com a BR-040, no Município de Paracatu.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica denominada Roosevelt Monteiro Porto a Rodovia LMG-690, que liga o

Povoado de Porto Buriti ao entroncamento com a BR-040, no Município de Paracatu.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2014.
Gilberto Abramo, presidente - Luiz Henrique, relator - Rômulo Viegas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.991/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 4.991/2014, de autoria do deputado Dinis Pinheiro, que declara
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de utilidade pública a Associação Comunitária dos Pequenos Produtores Rurais do
Retiro, com sede no Município de Paraopeba, foi aprovado em turno único, com a
Emenda nº 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 4.991/2014
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Produtores Rurais do

Retiro, com sede no Município de Paraopeba.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  dos

Produtores Rurais do Retiro, com sede no Município de Paraopeba.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2014.
Gilberto Abramo, presidente - Luiz Henrique, relator - Rômulo Viegas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.167/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 5.167/2014, de autoria  do deputado Sávio Souza Cruz, que
declara de utilidade pública a Associação de Radiodifusão Comunitária Esmeraldas,
com  sede  no  Município  de  Esmeraldas,  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 5.167/2014
Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  de  Radiodifusão  Comunitária

Esmeraldas, com sede no Município de Esmeraldas.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  de  Radiodifusão

Comunitária Esmeraldas, com sede no Município de Esmeraldas.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2014.
Gilberto Abramo, presidente - Luiz Henrique, relator - Rômulo Viegas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.327/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 5.327/2014, de autoria do governador do Estado, que autoriza a
abertura de crédito suplementar ao Orçamento Fiscal do Estado em favor do Tribunal
de Justiça do Estado de Minas Gerais e do Fundo Especial do Poder Judiciário, foi
aprovado em turno único, com a Emenda nº 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 5.327/2014
Autoriza a abertura de crédito suplementar ao Orçamento Fiscal do Estado em favor

do Tribunal de Justiça e do Fundo Especial do Poder Judiciário.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  abrir  crédito  suplementar  ao

Orçamento Fiscal do Estado em favor do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais - TJMG -, até o limite de R$228.309.097,05 (duzentos e vinte e oito milhões
trezentos e nove mil noventa e sete reais e cinco centavos), para atender a despesas
com:

I - pessoal e encargos sociais, até o valor de R$27.309.097,05 (vinte e sete milhões
trezentos e nove mil noventa e sete reais e cinco centavos);

II  -  proventos de inativos civis  e pensionistas,  até o valor  de  R$201.000.000,00
(duzentos e um milhões de reais).

Art. 2º - Para atender ao disposto no art. 1º, serão utilizados recursos provenientes
do excesso de arrecadação:
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I  -  de  recursos  ordinários,  no  valor  de  R$27.309.097,05  (vinte  e  sete  milhões
trezentos e nove mil noventa e sete reais e cinco centavos);

II - da receita de Contribuição Patronal para o Fundo Financeiro de Previdência -
Funfip - do TJMG, no valor de R$134.670.000,00 (cento e trinta e quatro milhões
seiscentos e setenta mil reais);

III -  da receita de Contribuição do Servidor para o Funfip do TJMG, no valor de
R$66.330.000,00 (sessenta e seis milhões trezentos e trinta mil reais).

Art.  3º  -  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  abrir  crédito  suplementar  ao
Orçamento Fiscal do Estado em favor do Fundo Especial do Poder Judiciário, até o
limite de R$42.000,00 (quarenta e dois mil reais), para atender a outras despesas
correntes.

Art. 4º - Para atender ao disposto no art. 3º, serão utilizados recursos provenientes
do  excesso  de  arrecadação  da  receita  de  recursos  diretamente  arrecadados  da
Fundação Estadual do Meio Ambiente, no valor de R$42.000,00 (quarenta e dois mil
reais), conforme o Convênio nº 249/2010, firmado em 10 de outubro de 2010.

Art. 5º - 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. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2014.
Gilberto Abramo, presidente - Rômulo Viegas, relator - Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.344/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 5.344/2014, de autoria do deputado Inácio Franco, que declara
de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Pequenos  Produtores  Rurais  Goianos  e
Mineiros, com sede no Município de Formoso, foi aprovado em turno único, na forma
original.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento
Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI Nº 5.344/2014
Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Pequenos  Produtores  Rurais

Goianos e Mineiros, com sede no Município de Formoso.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores

Rurais Goianos e Mineiros, com sede no Município de Formoso.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2014.
Gilberto Abramo, presidente - Luiz Henrique, relator - Rômulo Viegas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.348/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 5.348/2014, de autoria do governador do Estado, que autoriza a
abertura  de  crédito  suplementar  ao  Orçamento  Fiscal  do  Estado  em  favor  da
Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, 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 5.348/2014
Autoriza a abertura de crédito suplementar ao Orçamento Fiscal do Estado em favor

da Assembleia Legislativa.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  abrir  crédito  suplementar  ao

Orçamento Fiscal do Estado em favor da Assembleia Legislativa do Estado de Minas
Gerais  -  ALMG  -,  até  o  limite  de  R$54.353.521,00  (cinquenta  e  quatro  milhões
trezentos e cinquenta e três mil quinhentos e vinte e um reais), para atender a:

I  -  despesas  com pessoal  e  encargos  sociais,  até  o  valor  de  R$18.250.000,00
(dezoito milhões duzentos e cinquenta mil reais);

II  -  outras  despesas  correntes,  até  o  valor  de  R$29.315.105,00  (vinte  e  nove
milhões trezentos e quinze mil cento e cinco reais);
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III - investimentos, até o valor de R$6.788.416,00 (seis milhões setecentos e oitenta
e oito mil quatrocentos e dezesseis reais).

Art. 2º - Para atender ao disposto no art. 1º, serão utilizados recursos provenientes:
I  -  da  anulação  de  dotação  orçamentária  de  Recursos  Ordinários  do  grupo  de

despesa  de  Pessoal  e  Encargos  Sociais,  no  valor  de  R$18.250.000,00  (dezoito
milhões duzentos e cinquenta mil reais);

II - do excesso de arrecadação da receita de Recursos para Cobertura do Déficit
Atuarial  do  Regime  Próprio  de  Previdência  Social,  no  valor  de  R$600.000,00
(seiscentos mil reais);

III - do excesso de arrecadação da receita de Contribuição Patronal para o Fundo
Financeiro de Previdência - Funfip - da ALMG, no valor de R$11.300.000,00 (onze
milhões e trezentos mil reais);

IV  -  do  excesso de arrecadação da receita de Contribuição do Servidor  para  o
Funfip da ALMG, no valor de R$6.350.000,00 (seis milhões trezentos e cinquenta mil
reais);

V - do excesso de arrecadação de Recursos Ordinários prevista para o corrente
exercício, no valor de R$17.853.521,00 (dezessete milhões oitocentos e cinquenta e
três mil quinhentos e vinte e um 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.
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2014.
Gilberto Abramo, presidente - Rômulo Viegas, relator - Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.371/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 5.371/2014, de autoria do deputado Ivair Nogueira, que declara
de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Urucânia -
Appu -, com sede no Município de Urucânia, foi aprovado em turno único, na forma
original.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
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seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 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 5.371/2014
Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Pequenos  Produtores  Rurais  de

Urucânia - Appu -, com sede no Município de Urucânia.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores

Rurais de Urucânia - Appu -, com sede no Município de Urucânia.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2014.
Gilberto Abramo, presidente - Luiz Henrique, relator - Rômulo Viegas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.372/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 5.372/2014, de autoria do deputado Ivair Nogueira, que declara
de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais das Comunidades Buieie,
Boa Vista e Vargem, com sede no Município de Urucânia,  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 5.372/2014
Declara de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais das Comunidades

Buieie, Boa Vista e Vargem, com sede no Município de Urucânia.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais das

Comunidades Buieie, Boa Vista e Vargem, com sede no Município de Urucânia.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2014.
Gilberto Abramo, presidente - Luiz Henrique, relator - Rômulo Viegas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.395/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 5.395/2014, de autoria do deputado Tenente Lúcio, que declara
de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança Pública - Consep - de
Uberlândia, com sede no Município de Uberlândia, foi aprovado em turno único, na
forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento
Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 5.395/2014
Declara  de  utilidade  pública  o  Conselho  Comunitário  de  Segurança  Pública  -

Consep - de Uberlândia, com sede nesse município.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança

Pública - Consep - de Uberlândia, com sede nesse município.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2014.
Gilberto Abramo, presidente - Luiz Henrique, relator - Rômulo Viegas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.401/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 5.401/2014, de autoria da deputada Luzia Ferreira, que declara
de utilidade pública a Associação Amigos da Cultura de Rio Acima - Acra -, com sede
no Município de Rio Acima, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento
Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI Nº 5.401/2014
Declara de utilidade pública a Associação Amigos da Cultura de Rio Acima - Acra -,

com sede no Município de Rio Acima.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Amigos da Cultura de Rio

Acima - Acra -, com sede no Município de Rio Acima.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2014.
Gilberto Abramo, presidente - Luiz Henrique, relator - Rômulo Viegas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.417/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei  nº  5.417/2014, de autoria  do deputado Bosco, que declara de
utilidade pública o Centro Educacional Infantil Vovó Sérgia, 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 5.417/2014
Declara de utilidade pública o Centro Educacional Infantil Vovó Sérgia, com sede no

Município de Araxá.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  declarado de utilidade pública  o  Centro  Educacional  Infantil  Vovó

Sérgia, com sede no Município de Araxá.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2014.
Gilberto Abramo, presidente - Rômulo Viegas, relator - Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.418/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei  nº  5.418/2014, de autoria  do deputado Bosco, que declara de



1632
____________________________________________________________________________

utilidade pública o Instituto de Arte, Cultura e Meio Ambiente - Tuca - Talentos Únicos
da Cidade 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 5.418/2014
Declara de utilidade pública o Instituto de Arte, Cultura e Meio Ambiente Talentos

Únicos da Cidade de Araxá - Tuca -, com sede no Município de Araxá.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  declarado de utilidade pública  o Instituto  de  Arte,  Cultura  e  Meio

Ambiente Talentos Únicos da Cidade de Araxá - Tuca -, com sede no Município de
Araxá.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2014.
Gilberto Abramo, presidente - Rômulo Viegas, relator - Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.425/2014
Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  nº  5.425/2014,  de  autoria  do  deputado  Gustavo  Corrêa,  que
declara  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, 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 5.425/2014
Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Pequenos  Produtores  Rurais  do
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Córrego do Fanado, Grota dos Ferreiras,  Córrego do Engenho e Grota do Barulho,
com sede no Município de Angelândia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerias decreta:
Art. 1º - Fica declarada 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.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2014.
Gilberto Abramo, presidente - Rômulo Viegas, relator - Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.435/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 5.435/2014, de autoria do deputado Luiz Henrique, que declara
de utilidade pública a Associação dos Seresteiros do Grupo de Seresta Peixe Vivo,
com sede no Município de Diamantina, 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 5.435/2014
Declara de utilidade pública a Associação dos Seresteiros do Grupo de Seresta

Peixe Vivo, com sede no Município de Diamantina.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Seresteiros do Grupo

de Seresta Peixe Vivo, com sede no Município de Diamantina.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2014.
Gilberto Abramo, presidente - Rômulo Viegas, relator - Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.444/2014
Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  nº  5.444/2014,  de  autoria  da  deputada  Rosângela  Reis,  que
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declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Terapêutica  Vida  Nova,  com  sede  no
Município de Ipatinga, 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 5.444/2014
Declara de utilidade pública a Associação Terapêutica Vida Nova,  com sede no

Município de Ipatinga.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Terapêutica Vida Nova,

com sede no Município de Ipatinga.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2014.
Gilberto Abramo, presidente - Rômulo Viegas, relator - Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.458/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei  nº  5.458/2014, de autoria  do deputado Bosco, que declara de
utilidade  pública  a  Associação  Protetora  dos  Animais  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 5.458/2014
Declara de utilidade pública a Associação Protetora dos Animais 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 Protetora dos Animais de

Araxá, com sede no Município de Araxá.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2014.
Gilberto Abramo, presidente - Rômulo Viegas, relator - Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.468/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 5.468/2014, de autoria do governador do Estado, que autoriza a
abertura  de  crédito  suplementar  ao  Orçamento  Fiscal  do  Estado  em  favor  da
Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, 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 5.468/2014
Autoriza a abertura de crédito suplementar ao Orçamento Fiscal do Estado em favor

da Defensoria Pública.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  abrir  crédito  suplementar  ao

Orçamento Fiscal  do Estado em favor da Defensoria Pública do Estado de Minas
Gerais, até o limite de R$31.176.894,64 (trinta e um milhões cento e setenta e seis
mil oitocentos e noventa e quatro reais e sessenta e quatro centavos), para atender a:

I - despesas com pessoal e encargos sociais, até o valor de R$30.604.055,05 (trinta
milhões seiscentos e quatro mil cinquenta e cinco reais e cinco centavos);

II - outras despesas correntes, até o valor de R$572.839,59 (quinhentos e setenta e
dois mil oitocentos e trinta e nove reais e cinquenta e nove centavos).

Art. 2º - Para atender ao disposto no art. 1º, serão utilizados recursos provenientes:
I - do excesso de arrecadação da receita de Recursos Diretamente Arrecadados da

Defensoria Pública, no valor de R$222.605,79 (duzentos e vinte e dois mil seiscentos
e cinco reais e setenta e nove centavos);

II  -  do  saldo  financeiro  da  receita  de  Recursos  Diretamente  Arrecadados  da
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Defensoria Pública, no valor de R$2.424,48 (dois mil quatrocentos e vinte e quatro
reais e quarenta e oito centavos);

III  -  da  anulação de dotações orçamentárias  de Outras  Despesas  Correntes da
fonte Recursos Ordinários da Defensoria Pública, no valor de R$144.395,35 (cento e
quarenta e quatro mil trezentos e noventa e cinco reais e trinta e cinco centavos);

IV  -  da  anulação  de  dotações  orçamentárias  de  Investimentos  da  receita  de
Recursos Diretamente Arrecadados da Defensoria Pública, no valor de R$196.238,47
(cento e noventa e seis mil duzentos e trinta e oito reais e quarenta e sete centavos);

V - do excesso de arrecadação da receita de Doações de Pessoas, de Instituições
Privadas ou do Exterior a Órgãos e Entidades do Estado da Defensoria Pública, no
valor de R$5.000,00 (cinco mil reais);

VI - da anulação de dotação orçamentária de Investimentos da receita de Doações
de Pessoas, de Instituições Privadas ou do Exterior a Órgãos e Entidades do Estado
da Defensoria Pública, no valor de R$2.175,50 (dois mil cento e setenta e cinco reais
e cinquenta centavos);

VII - do excesso de arrecadação da receita de Recursos para Cobertura do Déficit
Atuarial do Regime Próprio de Previdência Social da Defensoria Pública, no valor de
R$7.856.990,65 (sete milhões oitocentos e cinquenta e seis mil novecentos e noventa
reais e sessenta e cinco centavos);

VIII - do excesso de arrecadação da receita de Recursos Ordinários, no valor de
R$22.747.064,40 (vinte e dois milhões setecentos e quarenta e sete mil sessenta e
quatro reais e quarenta centavos).

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.
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2014.
Gilberto Abramo, presidente - Rômulo Viegas, relator - Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.469/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 5.469/2014, de autoria do governador do Estado, que autoriza a
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abertura  de  crédito  suplementar  ao  Orçamento  Fiscal  do  Estado  em  favor  do
Ministério  Público  do  Estado de Minas  Gerais  e  do  Fundo Especial  do  Ministério
Público do Estado de Minas Gerais, foi aprovado em turno único, com a Subemenda
nº 1 à Emenda nº 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 5.469/2014
Autoriza a abertura de crédito suplementar ao Orçamento Fiscal do Estado em favor

do Ministério Público e do Fundo Especial do Ministério Público.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  abrir  crédito  suplementar  ao

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

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

Financeiro  de  Previdência  -  Funfip  -  do  MPMG,  até  o  valor  de  R$44.125.000,00
(quarenta e quatro milhões cento e vinte e cinco mil reais);

II - do excesso de arrecadação da receita de Contribuição do Servidor para o Funfip
do MPMG, até o valor de R$18.400.000,00 (dezoito milhões e quatrocentos mil reais).

Art.  3º  -  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  abrir  crédito  suplementar  ao
Orçamento Fiscal do Estado em favor do Fundo Especial do MPMG, até o limite de
R$2.300.000,00 (dois milhões e trezentos mil reais), para atender a:

I - outras despesas correntes, até o valor de R$800.000,00 (oitocentos mil reais);
II - investimentos, até o valor de R$1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais).
Art. 4º - Para atender ao disposto no art. 3º, serão utilizados recursos provenientes

do excesso de arrecadação da receita  de  Recursos  Diretamente  Arrecadados  do
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Fundo Especial do MPMG, no valor de R$2.300.000,00 (dois milhões e trezentos mil
reais).

Art. 5º - 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. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - Gilberto Abramo, relator - Duarte Bechir.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.484/2014
Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  nº  5.484/2014,  de  autoria  do  deputado  Ulysses  Gomes,  que
declara de utilidade pública o Circolo Ítalo Brasiliano D'Itajubá, com sede no Município
de Itajubá, 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 5.484/2014
Declara de utilidade pública a entidade Circolo Italo-Brasiliano D'Itajubá, com sede

no Município de Itajubá.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  entidade  Circolo  Italo-Brasiliano

D'Itajubá, com sede no Município de Itajubá.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2014.
Gilberto Abramo, presidente - Rômulo Viegas, relator - Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.486/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 5.486/2014, de autoria do deputado Inácio Franco, que declara
de utilidade pública o Coral Bittencourt, com sede no Município de Pará de Minas, 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 5.486/2014
Declara de utilidade pública o Coral Bittencourt, 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  Coral  Bittencourt,  com  sede  no

Município de Pará de Minas.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - Duarte Bechir, relator - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.494/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 5.494/2014, de autoria do governador do Estado, que altera a
Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a legislação tributária do
Estado de Minas Gerais e dá outras providências, foi aprovado em turno único, na
forma do Substitutivo n° 2.

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

tributária do Estado, e dá outras providências.
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 redação:
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“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,
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 1975.

Art.  3º  -  Fica  o  Estado  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.  4º  -  Os  ativos  financeiros  do  plano a  que se  refere  o  art.  3º  deverão  ser
repassados pelo liquidante para a conta única do Tesouro do Estado.

Art. 5º - Os assistidos e pensionistas do plano a que se refere o art. 3º mantêm os
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seus direitos de recebimento de proventos mensais a serem levados a débito do valor
efetivamente  transferido  ao  Estado,  equivalente  ao  montante  dos  ativos
remanescentes do plano liquidado.

Parágrafo  único  -  Estendem-se  aos  beneficiários  dos  assistidos  os  direitos
mencionados no caput.

Art. 6º - Compete ao Tesouro do Estado, 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 a que se refere o art. 3º.

Parágrafo único - O reajuste dos valores mensais obedecerá à forma anteriormente
disposta no regulamento do plano liquidado.

Art. 7º - É vedado o pagamento dos valores mensais a que se refere o art. 6º por
meio de qualquer das estruturas ou com recursos do Regime Próprio de Previdência
Social do Estado.

Art. 8º - Salvo a obrigação descrita nos arts. 5º e 6º, o liquidante deverá satisfazer
todas as dívidas do plano antes de proceder à transferência dos ativos ao Estado.

Art. 9º - Fica facultado aos assistidos e pensionistas do plano a que se refere o art.
3º 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
ofertada aos servidores públicos do Estado.

Art. 10 - A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão fica autorizada a realizar
os procedimentos operacionais necessários à implementação dos pagamentos a que
se refere o art. 6º.

Art.  11  -  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 Diário Oficial da União de 24/02/2014, seção 2, nº 38, pág.
45, a adoção das medidas necessárias ao recebimento dos ativos do plano liquidado.

Art.  12  -  Esta lei  entra em vigor na data de sua publicação,  produzindo efeitos,
relativamente  ao disposto no art.  1º,  a  partir  do exercício financeiro subsequente,
após decorridos noventa dias da publicação.
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Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2014.
Gilberto Abramo, presidente - Luiz Henrique, relator - Rômulo Viegas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.508/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 5.508/2014, de autoria  da deputada Maria Tereza Lara, que
declara de utilidade pública o Centro Cultural Dona Antônia, com sede no Município
de Betim, 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 5.508/2014
Declara de utilidade pública o Centro Cultural Dona Antônia, com sede no Município

de Betim.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Centro Cultural Dona Antônia, com

sede no Município de Betim.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2014.
Gilberto Abramo, presidente - Rômulo Viegas, relator - Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.517/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 5.517/2014, de autoria do deputado Dilzon Melo, que declara de
utilidade pública o Grêmio Recreativo Escola de Samba Império da Serrinha - Gresis
-, com sede no Município de Varginha, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento
Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI Nº 5.517/2014
Declara de  utilidade pública  o  Grêmio Recreativo  Escola  de  Samba Império  da

Serrinha - Gresis -, com sede no Município de Varginha.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Grêmio Recreativo Escola de Samba

Império da Serrinha - Gresis -, com sede no Município de Varginha.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2014.
Gilberto Abramo, presidente - Rômulo Viegas, relator - Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.541/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 5.541/2014, de autoria do governador do Estado, que altera os
Anexos I e II da Lei nº 20.533, de 13 de dezembro de 2012, que fixa os efetivos da
Polícia Militar 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, foi aprovado em turno único,
na forma do Substitutivo nº 2.

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 5.541/2014
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.
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - Duarte Bechir, relator - Gilberto Abramo.
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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 17.12.2014.
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 17.12.2014.
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 17.12.2014.
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 17.12.2014.
2.4 - Efetivo previsto por postos do QOE-PM
* - O total do efetivo previsto por postos do QOE-PM foi publicado no  Diário do

Legislativo, de 17.12.2014.
2.5 - Efetivo previsto por postos do QOCPL
* -  O total  do efetivo previsto por postos do QOCPL foi  publicado no  Diário do

Legislativo, de 17.12.2014.
2.6 - Efetivo previsto por graduação do QP-PM
* - O total do efetivo previsto por graduação do QP-PM foi publicado no Diário do

Legislativo, de 17.12.2014.
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 17.12.2014.
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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 da CBMMG por quadro foi publicado no  Diário do

Legislativo, de 17.12.2014.
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 17.12.2014.
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 17.12.2014.
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 17.12.2014.
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 17.12.2014.
2.5 - Distribuição do efetivo por graduações do QP-BM
* - O quadro com a distribuição do efetivo por graduações do QP-BM foi publicado

no Diário do Legislativo, de 17.12.2014.
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 17.12.2014.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.587/2014

Comissão de Redação
O Projeto de Lei nº 5.587/2014, de autoria do governador do Estado, que autoriza a

abertura de crédito suplementar ao Orçamento Fiscal do Estado em favor do Tribunal
de Contas do Estado de Minas Gerais, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
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seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 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 5.587/2014
Autoriza a abertura de crédito suplementar ao Orçamento Fiscal do Estado em favor

do Tribunal de Contas.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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 a despesas com 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.
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - Gilberto Abramo, relator - Duarte Bechir.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 18 DE DEZEMBRO DE 2014

PROPOSIÇÕES DE LEI
PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.492

Autoriza a abertura de crédito suplementar ao Orçamento Fiscal do Estado em favor
do Ministério Público e do Fundo Especial do Ministério Público.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  abrir  crédito  suplementar  ao

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

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

Financeiro  de  Previdência  -  Funfip  -  do  MPMG,  até  o  valor  de  R$44.125.000,00
(quarenta e quatro milhões cento e vinte e cinco mil reais);

II - do excesso de arrecadação da receita de Contribuição do Servidor para o Funfip
do MPMG, até o valor de R$18.400.000,00 (dezoito milhões e quatrocentos mil reais).

Art.  3º  -  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  abrir  crédito  suplementar  ao
Orçamento Fiscal do Estado em favor do Fundo Especial do MPMG, até o limite de
R$2.300.000,00 (dois milhões e trezentos mil reais), para atender a:

I - outras despesas correntes, até o valor de R$800.000,00 (oitocentos mil reais);
II - investimentos, até o valor de R$1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais).
Art. 4º - Para atender ao disposto no art. 3º, serão utilizados recursos provenientes

do excesso de arrecadação da receita  de  Recursos  Diretamente  Arrecadados  do
Fundo Especial do MPMG, no valor de R$2.300.000,00 (dois milhões e trezentos mil
reais).

Art. 5º - 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. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 17 de dezembro de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.493
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.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - 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.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 17 de dezembro de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

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 18.12.2014.
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 18.12.2014.
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 18.12.2014.
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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 18.12.2014.
2.4 - Efetivo previsto por postos do QOE-PM
* - O total do efetivo previsto por postos do QOE-PM foi publicado no  Diário do

Legislativo, de 18.12.2014.
2.5 - Efetivo previsto por postos do QOCPL
* -  O total  do efetivo previsto por postos do QOCPL foi  publicado no  Diário do

Legislativo, de 18.12.2014.
2.6 - Efetivo previsto por graduação do QP-PM
* - O total do efetivo previsto por graduação do QP-PM foi publicado no Diário do

Legislativo, de 18.12.2014.
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 18.12.2014.
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 da CBMMG por quadro foi publicado no  Diário do

Legislativo, de 18.12.2014.
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 18.12.2014.
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 18.12.2014.
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 18.12.2014.
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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 18.12.2014.
2.5 - Distribuição do efetivo por graduações do QP-BM
* - O quadro com a distribuição do efetivo por graduações do QP-BM foi publicado

no Diário do Legislativo, de 18.12.2014.
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 18.12.2014.
PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.494

Autoriza a abertura de crédito suplementar ao Orçamento Fiscal do Estado em favor

do Tribunal de Contas.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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 a despesas com 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.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 17 de dezembro de 2014.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário
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ATAS
ATA DA 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 16/12/2014
Presidência do Deputado Ivair Nogueira

Sumário:  Comparecimento  -  Abertura  -  1ª  Parte:  1ª  Fase  (Expediente):  Ata  -
Correspondência:  Ofícios  -  2ª  Fase  (Grande  Expediente):  Apresentação  de
Proposições: Projetos de Lei nºs 5.678 a 5.683/2014 - Requerimentos nºs 9.287 a
9.320/2014  -  Requerimentos  Ordinários  nºs  56  a  63/2014  -  Comunicações:
Comunicações  das  Comissões  de  Saúde,  de  Segurança  Pública,  de  Cultura,  de
Educação, do Trabalho (2), de Turismo, de Fiscalização Financeira (2) e de Política
Agropecuária e da Comissão Extraordinária das Águas -  Interrupção e Reabertura
dos Trabalhos Ordinários - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições -
Acordo de Líderes; Decisão da Presidência - Comunicação da Presidência - Leitura
de  Comunicações  -  Despacho  de  Requerimentos:  Requerimento  Ordinário  nº
54/2014; deferimento - 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. - Adalclever Lopes - Agostinho Patrus
Filho  -  Almir  Paraca -  André  Quintão  -  Anselmo José Domingos  -  Antônio  Carlos
Arantes - Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Braulio Braz -
Cabo Júlio - Carlos Mosconi - 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 - Fábio Cherem - 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 Ferreira -  Maria Tereza Lara -  Mário Henrique Caixa -
Marques Abreu - Paulo Guedes - Paulo Lamac - Pinduca Ferreira - Pompílio Canavez
- Rogério Correia - Romel Anízio - Rômulo Veneroso -  Rômulo Viegas - Sargento
Rodrigues -  Sávio Souza Cruz -  Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tenente
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Lúcio - Tony Carlos - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Wander Borges - Zé Maia.
Abertura

O presidente (deputado Ivair Nogueira) - Às 14 horas, a lista de comparecimento
registra a existência de número regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção
de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra,
o 2º-secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
- A deputada Liza Prado, 2ª-secretária ad hoc, procede à leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restrições.
Correspondência

- O  deputado  Mário  Henrique  Caixa,  1º-secretário  ad  hoc,  lê  a  seguinte
correspondência:

OFÍCIOS
Do Sr. Djair Fiorillo Lopes, diretor do Departamento de Gestão Interna do Ministério

da  Integração  Nacional,  informando  a  liberação  dos  recursos  financeiros  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. João Paulo Felizardo, presidente da União dos Vereadores e Suplentes do
Sul e Centro Oeste Mineiro, informando a criação dessa entidade e a composição da
diretoria.

Do  Sr.  Michell  Laureano  Torres,  consultor  jurídico  do  Ministério  das  Cidades,
prestando informações relativas ao Requerimento nº  8.156/2014,  da  Comissão de
Direitos Humanos.

Do Sr. Sidnei Borges Fidalgo, diretor do Departamento de Execução e Avaliação do
PNSP, da Secretaria Nacional de Segurança Pública, informando a celebração, em
2014,  de  convênio  entre  o  Ministério  da  Justiça,  por  meio  dessa  secretaria,  e  o
Estado de Minas Gerais. (- À Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do
art. 74 da Constituição do Estado, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Wagner de Jesus Ferreira, coordenador-geral do Sindicato dos Servidores da
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Justiça  de  2ª  Instância  do  Estado  de  Minas  Gerais,  informando  que  a  categoria
deliberou realizar greve de advertência de um dia e entrar em estado de greve contra
as alterações da carreira dos servidores contidas no Projeto de Lei 4.797/2013, que
retira direitos sociais conquistados. (- 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 5.678/2014

Declara de utilidade pública a Associação de Ministros do Evangelho de Santana do
Jacaré - Amesj -, com sede no Município de Santana do Jacaré.

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

de Santana do Jacaré - Amesj -, com sede no Município de Santana do Jacaré.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 16 de dezembro de 2014.
Duarte Bechir
Justificação: A proposição em tela visa a declarar de utilidade pública a Associação

de Ministros do Evangelho de Santana do Jacaré - Amesj -, sociedade civil sem fins
lucrativos,  com  duração  indeterminada  e  em  pleno  funcionamento  desde  sua
fundação.

A entidade tem como finalidade prestar serviços a crianças, adolescentes e adultos,
visando  o  crescimento  cultural,  transcultural,  intelectual  e  profissional,  além  de
assegurar o bem-estar social do ser humano.

Pretende-se, com este projeto, assegurar à instituição melhores condições para o
desenvolvimento  das  suas  atividades,  tendo  em  vista  que  atende  os  requisitos
constantes na Lei nº 12.972, de 27/7/98.

Por essas razões, conclamo os nobres pares a aprovarem esta proposição.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do
Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 5.679/2014
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de

Bonfim, com sede no Município de Bonfim.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais de Bonfim, com sede no Município de Bonfim.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, l6 de dezembro de 2014.
Wander Borges
Justificação: A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Bonfim 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 promover e articular ações de defesa de direitos e prevenção,
orientações,  prestação  de  serviços,  apoio  à  família,  direcionadas  à  melhoria  da
qualidade de vida da pessoa com deficiência e à construção de uma sociedade justa
e solidária.

Faz-se mais que oportuno que se declare de utilidade pública essa associação,
razão pela qual conto com a anuência dos nobres colegas.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.680/2014
Declara de utilidade pública o Realmatismo Futebol Clube, com sede no Município

de Itamarandiba.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Realmatismo Futebol Clube, com sede

no Município de Itamarandiba.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 16 de dezembro de 2014.
Sargento Rodrigues
Justificação:  O  Realmatismo  Futebol  Clube,  em  pleno  e  regular  funcionamento
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desde 2/1/2011, cumprindo suas finalidades estatutárias, é uma instituição civil, sem
fins lucrativos, que realiza atividades assistenciais e beneficentes.

A entidade destina a totalidade de suas rendas ao cumprimento de suas finalidades;
não  distribui  lucros  ou  dividendos  nem  concede  remuneração,  parcela  de  seu
patrimônio, vantagens ou benefícios, sob nenhuma forma, a dirigentes, conselheiros,
associados ou instituidores. Sua diretoria é constituída de membros de reconhecida
idoneidade moral.

Por fim, ressalte-se que é previsto em seu estatuto que, no caso de sua dissolução,
os  bens  remanescentes  serão  destinados  a  entidade  congênere,  legalmente
constituída no Estado e detentora do título de utilidade pública estadual.

Assim, preenchendo o clube os requisitos da Lei nº 12.972, de 1998, esperamos o
apoio dos nobres pares para a aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.681/2014
Declara de utilidade pública o Centro Social Esperança, com sede no Município de

Itabira.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Centro Social Esperança, com sede

no Município de Itabira.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 16 de dezembro de 2014.
Sargento Rodrigues
Justificação: O Centro Social Esperança, em pleno e regular funcionamento desde

10/5/2007, cumprindo suas finalidades estatutárias, é uma instituição civil, sem fins
lucrativos, que realiza atividades assistenciais e beneficentes.

A instituição destina a totalidade de suas rendas ao atendimento gratuito de suas
finalidades, não distribui lucros ou dividendos, nem concede remuneração, parcela de
seu patrimônio,  vantagens ou benefícios a dirigentes, conselheiros, associados ou
instituidores.
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Sua diretoria é constituída de membros de reconhecida idoneidade moral e não é
remunerada pelo exercício de suas funções.

Seu  estatuto  prevê  que,  no  caso  de  dissolução  da  associação,  os  bens
remanescentes serão destinados a entidade congênere,  legalmente constituída no
Estado, detentora de título de utilidade pública estadual.

Assim, tendo em vista que o Centro Social Esperança preenche os requisitos da Lei
nº 12.972, de 1998, contamos com o apoio dos nobres pares para a aprovação deste
projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.682/2014
Declara de utilidade pública a Creche Comunitária Nossa Senhora do Carmo, com

sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Creche Comunitária Nossa Senhora

do Carmo, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 16 de dezembro de 2014.
Fred Costa
Justificação: A Creche Comunitária Nossa Senhora do Carmo, fundada em 24 de

agosto  de  1987,  é  uma associação  sem  fins  lucrativos,  com  duração  por  tempo
indeterminado.

De caráter beneficente e filantrópico, tem por finalidade o atendimento a criança até
6  anos,  oferecendo  educação,  alimentação,  promoção  da  saúde,  cultura,  lazer,
esporte, estudo e pesquisa, norteando-se pelos princípios de igualdade, liberdade,
ideais de solidariedade, visando ao desenvolvimento integral em seus aspectos físico,
afetivo, cognitivo, social, contribuindo para o exercício da cidadania.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.683/2014
Declara de utilidade pública a Associação das Folias de Reis de Ibiá, com sede no

Município de Ibiá.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação das Folias de Reis de Ibiá,

com sede no Município de Ibiá.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor da data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 16 de dezembro de 2014.
Fred Costa
Justificação: A Associação das Folias de Reis de Ibiá, fundada em 15 de março de

2011, é uma associação sem fins lucrativos, com duração por tempo indeterminado.
A referida associação, de caráter beneficente, tem como finalidade a assistência

social e cultural.
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
Cultura,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do
Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
Nº 9.287/2014, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados na 13ª Companhia
Independente  de  Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  9/12/2014,  em
Bambuí, que resultou na apreensão de drogas, arma de fogo, munição e celulares e
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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 9.288/2014, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 33º Batalhão de
Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 9/12/2014, em Betim, que resultou na
apreensão de  cerca  de  40kg de maconha e  na  detenção de um homem;  e  seja
encaminhado ao Comando-Geral  da  PMMG pedido  de  providências  com vistas  à
concessão de recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 9.289/2014, 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 10/12/2014, em Belo Horizonte, que
resultou na recuperação de um carro roubado, na apreensão de armas de fogo e na
detenção 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 9.290/2014, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 5º Batalhão de
Polícia Militar,  pela atuação na ocorrência, em 9/12/2014, em Belo Horizonte,  que
resultou na apreensão de drogas, balança de precisão 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 9.291/2014, 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  6/12/2014,  em  Pouso  Alegre,  que
resultou na apreensão de grande quantidade de drogas 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. (- Distribuídos à Comissão de Segurança Pública.)

Nº  9.292/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
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encaminhado à Secretaria de Saúde pedido de providências para a disponibilização
de agentes de segurança e equipe profissional específica para prestarem serviços no
Centro Psiquiátrico da Adolescência e da Infância, da Fhemig.

Nº 9.293/2014, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 15º Batalhão de
Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 7/12/2014, em Patos de Minas, que
resultou na apreensão de drogas, material para embalagem de drogas e na detenção
de  um  homem;  e  seja  encaminhado  ao  Comando-Geral  da  PMMG  pedido  de
providências  com vistas  à concessão de recompensa aos militares  pelo relevante
serviço prestado à sociedade. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 9.294/2014, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados na 11ª Companhia
de Missões Especiais da Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 5/12/2014,
em Montes Claros, que resultou na apreensão de vários tabletes de maconha; e seja
encaminhado ao Comando-Geral  da  PMMG pedido  de  providências  com vistas  à
concessão de recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado à sociedade.
(- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº  9.295/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado à  Secretaria  de  Saúde pedido  de  providências  para  a  extensão do
abono de serviços de emergência aos funcionários das clínicas médica e cirúrgica do
Hospital Regional de Barbacena e do Hospital Alberto Cavalcanti e aos funcionários
do setor  de  internação do Centro  Psiquiátrico  da  Adolescência  e  da  Infância,  da
Fhemig.

Nº 9.296/2014, 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 7/12/2014, em
Nova Serrana,  que resultou na apreensão de drogas e  quantia  em dinheiro 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.)

Nº  9.297/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
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encaminhado  à  Corregedoria-Geral  de  Justiça  do  Tribunal  de  Justiça  pedido  de
providências para a apuração de denúncia realizada contra o juiz titular da 1ª Vara
Criminal de Contagem, Sr. Danton Soares, protocolada sob o nº 0000460757201419.

Nº 9.298/2014, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada
manifestação  de  aplauso  ao  Ten.  BM  Davi  e  ao  Cap.  BM  Dias,  lotados  no  1º
Comando Operacional de Bombeiros do Batalhão de Operações Aéreas do CBMMG,
que comandaram a operação de resgate que salvou a vida do jovem Rafael Barreto,
em 28/9/2014, em Nova Lima.

Nº  9.299/2014,  da  Comissão  de  Administração  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao comandante-geral da Polícia Militar pedido de informações acerca
da ocupação de espaço público no interior dos batalhões pela União dos Militares de
Minas Gerais - UMMG -,  a fim de esclarecer em quais unidades houve a referida
ocupação, qual o valor pago ao erário, quando foi realizado o processo licitatório, bem
como o valor das despesas de água, energia elétrica, telefone e internet realizadas
pela UMMG nas unidades em que houve a utilização do espaço público. (- À Mesa da
Assembleia.)

Nº  9.300/2014,  da  Comissão  de  Administração  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado  ao  comandante-geral  do  Corpo  de  Bombeiros  Militar  pedido  de
informações acerca da ocupação de espaço público no interior dos batalhões pela
União  dos  Militares  de  Minas  Gerais  -  UMMG  -,  a  fim  de  esclarecer  em  quais
unidades houve a referida ocupação, qual o valor pago ao erário, quando foi realizado
o processo licitatório,  bem como o  valor  das despesas  de água,  energia  elétrica,
telefone e internet realizadas pela UMMG nas unidades em que houve a utilização do
espaço público. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº  9.301/2014,  da  Comissão  de  Administração  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao governador do Estado pedido de providências para que o quadro de
cargos  da  carreira  de  defensor  público,  fixado  nos  termos  do  art.  46  da  Lei
Complementar nº 65, de 2003, seja ampliado para 1.500 efetivos, em atendimento à
previsão constitucional que determina a criação da Defensoria Pública em todas as
comarcas e à efetividade da prestação da tutela jurisdicional.

Nº 9.302/2014, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao
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DER-MG pedido  de  providências  com  vistas  à  isenção  de  taxas  para  o  uso  de
banheiros  públicos  por  pessoas  com  necessidades  especiais,  nos  terminais
rodoviários sob responsabilidade da instituição.

Nº  9.303/2014,  da  Comissão  de  Saúde,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
Secretaria  de  Saúde  pedido  de  providências  para  efetuar  o  pagamento  dos
programas de saúde que estão atrasados, como Promama, Pro-Hosp, Urgência e
Emergência, Rede Cegonha e outros.

Nº  9.304/2014,  da  Comissão  de  Administração  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado à secretária de Educação pedido de informações acerca do trabalho
exercido  pelos  professores  de  apoio  a  distância  aos  alunos  da  rede estadual  de
ensino. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº  9.305/2014,  da  Comissão  de  Administração  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  secretária  de  Planejamento  pedido  de  informações  acerca  da
existência de estudo ou projeto relacionado à implantação de teletrabalho no âmbito
da administração pública estadual. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº 9.306/2014, do deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de
congratulações com a Sra. Sônia Maria dos Santos pelo lançamento do livro Menino
sonhador. (- À Comissão de Cultura.)

Nº 9.307/2014, 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 10/12/2014, em
Divinópolis, 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 9.308/2014, 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 10/12/2014, em Uberaba, que resultou
na  apreensão  de  drogas,  quantia  em  dinheiro,  remédios,  balança,  arma  branca,
material para embalagem de drogas, veículo e na detenção de seis pessoas; e seja
encaminhado ao Comando-Geral  da  PMMG pedido  de  providências  com vistas  à
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concessão de recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado à sociedade.
Nº 9.309/2014, 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 10/12/2014, em Pirapora, que resultou
na apreensão de dois menores, drogas, balanças e munição; e seja encaminhado ao
Comando-Geral  da  PMMG  pedido  de  providências  com  vistas  à  concessão  de
recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado à sociedade. (- Distribuídos
à Comissão de Segurança Pública.)

Nº  9.310/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  Secretaria  de  Cultura  pedido  de  providências,  acompanhado  dos
documentos apresentados a essa comissão na 50ª Reunião Extraordinária, para que
sejam envidados  esforços  com  vistas  à  manutenção  do  Teatro  Klauss  Vianna  no
prédio  em que se encontra  estabelecido,  em face da possível  desapropriação do
prédio pelo Tribunal de Justiça.

Nº  9.311/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado  ao  Tribunal  de  Justiça  pedido  de  providências,  acompanhado  dos
documentos apresentados a essa comissão na 50ª Reunião Extraordinária, para que
seja agendada reunião entre o presidente dessa corte, membros da Comissão de
Direitos  Humanos da Assembleia  Legislativa  e representantes  do Movimento Viva
Klauss,  a fim de discutir  a  manutenção do Teatro Klauss Vianna no prédio do Oi
Futuro, nesta capital.

Nº 9.312/2014, do deputado Fábio Cherem, em que solicita seja formulado voto de
congratulações com a comunidade de Itutinga pelo aniversário desse município. (- À
Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 9.313/2014, do deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja formulado voto de
congratulações  com  o  Tombense  Futebol  Clube  pelo  acesso  à  Série  C  do
Campeonato Brasileiro. (- À Comissão de Esporte.)

Nº 9.314/2014, da deputada Luzia Ferreira, em que solicita seja formulado voto de
congratulações com o Sr. Batista de Abreu, desembargador, pelos relevantes serviços
prestados nos últimos 30 anos ao Poder Judiciário. (- À Comissão de Administração
Pública.)
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Nº 9.315/2014, do deputado Fábio Cherem, em que solicita seja formulado voto de
congratulações  com  a  comunidade  de  Lassance  pelos  61  anos  de  emancipação
desse município. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 9.316/2014, das deputadas Maria Tereza Lara, Luzia Ferreira e Liza Prado, em
que solicitam seja formulada manifestação de solidariedade à Sra. Maria do Rosário,
deputada federal,  ofendida de forma inenarrável pelo Sr.  Jair Bolsonaro, deputado
federal, em reunião da Câmara dos Deputados, em 9/12/2014.

Nº 9.317/2014, das deputadas Maria Tereza Lara, Luzia Ferreira e Liza Prado, em
que solicitam seja formulada manifestação de repúdio ao Sr. Jair Bolsonaro, deputado
federal, pelas ofensas proferidas contra a Sra. Maria do Rosário, deputada federal,
em reunião da Câmara dos Deputados, em 9/12/2014. (- Distribuídos à Comissão de
Direitos Humanos.)

Nº 9.318/2014, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja formulada
manifestação de apoio à Sra. Maria do Rosário, ex-ministra e deputada federal, tendo
em vista as ofensas e agressões verbais proferidas pelo Sr. Jair Bolsonaro, deputado
federal,  durante  reunião  do  Plenário  da  Câmara  Deputados,  em  9/12/2014.  (-
Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelas deputadas Maria Tereza
Lara,  Luzia Ferreira  e  Liza  Prado.  Anexe-se ao Requerimento nº  9.316/2014,  nos
termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.)

Nº 9.319/2014, do deputado Bonifácio Mourão, em que solicita seja formulado voto
de congratulações com o Sr. Sebastião Helvécio, conselheiro do Tribunal de Contas,
por sua nomeação para o cargo de presidente dessa corte.

Nº  9.320/2014,  do  deputado  Leonídio  Bouças,  em  que  solicita  seja  formulada
manifestação de aplauso ao Sr. Fernando Pimentel, governador eleito, pela escolha
do Sr. Bernardo Santana de Vasconcelos para a Secretaria de Defesa Social, a partir
de janeiro de 2015. (- Distribuídos à Comissão de Administração Pública.)

REQUERIMENTOS ORDINÁRIOS
Nº 56/2014,  da  Comissão  de  Transporte,  em que solicita  seja  encaminhado ao

Consórcio Isolux/Corsan/Engevix, responsável pela duplicação da BR-381, nos lotes
1 e 2, pedido de providências para a implantação de uma sinalização adequada nas
obras que estão sendo realizadas entre Ipatinga, Coronel Fabriciano e Timóteo.
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Nº  57/2014,  da  Comissão  de  Transporte,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
empresa Univale  Transporte pedido  de providências  para  que estenda a linha de
ônibus até a entrada da estação ferroviária de Timóteo.

Nº  58/2014,  da  Comissão  de  Administração  Pública,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao Comitê de Negociações Sindicais pedido de informações sobre as
medidas adotadas ou em análise acerca da concessão da revisão geral anual dos
vencimentos dos servidores do Instituto de Previdência dos Servidores Militares do
Estado, após as deliberações ocorridas em outubro de 2014.

Nº  59/2014,  do  deputado Fred Costa,  em que solicita  seja  o  Projeto de  Lei  nº
3.436/2012 distribuído à Comissão de Assuntos Municipais.

Nº 60/2014, do deputado André Quintão,  em que solicita seja realizado ciclo de
debates sobre o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil,  de que
trata a Lei nº 13.019, de 31/7/2014. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº 61/2014, do deputado Fred Costa, em que solicita a inclusão em ordem do dia
do Projeto de Lei nº 1.197/2011.

Nº  62/2014,  da  Comissão  de  Transporte,  em que solicita  seja  encaminhado ao
diretor executivo da empresa Projetos de Capital da Sociedade Anônima Vale do Rio
Doce  pedido  de  providências  para  melhorias  de  acessibilidade  e  locomoção  na
Estação Ferroviária Mário Carvalho, em Timóteo.

Nº  63/2014,  do  deputado  Fred  Costa,  em  que  solicita  seja  criada  a  Comissão
Permanente de Proteção à Fauna. (- À Mesa da Assembleia.)

Comunicações
- São  também  encaminhadas  à  presidência  comunicações  das  Comissões  de

Saúde, de Segurança Pública, de Cultura, de Educação, do Trabalho (2), de Turismo,
de  Fiscalização  Financeira  (2)  e  de  Política  Agropecuária  e  da  Comissão
Extraordinária das Águas.

Interrupção dos Trabalhos Ordinários
O presidente - A presidência, nos termos do § 1º do art. 22 do Regimento Interno,

interrompe  os  trabalhos  ordinários  para  destinar  a  1ª  Parte  desta  reunião  ao
pronunciamento  de  agradecimento  do  deputado  Dinis  Pinheiro,  pela  convivência
fraterna com deputados e servidores durante sua trajetória nesta Casa.

- A ata desse evento será publicada em outra edição.
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Reabertura dos Trabalhos Ordinários
O presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.

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.

ACORDO DE LÍDERES
A totalidade dos líderes com assento nesta Casa acordam seja prorrogado até o dia

12/12/2014 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, 10 de dezembro de 2014.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A presidência acolhe o acordo e determina o seu cumprimento.
Mesa da Assembleia, 16 de dezembro de 2014.
Ivair Nogueira, 1º-vice-presidente, 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 9.284/2014, da Comissão de
Meio Ambiente, 9.292, 9.295, 9.297, 9.310 e 9.311/2014, da Comissão de Direitos
Humanos, 9.298/2014, da Comissão de Segurança Pública, 9.301/2014, da Comissão
de Administração Pública, 9.302/2014, da Comissão de Transporte, e 9.303/2014, 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
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nesta reunião pelas Comissões de Turismo, de Saúde, de Cultura, de Educação, do
Trabalho  (2),  de  Segurança  Pública,  de  Fiscalização  Financeira  (2)  e  de  Política
Agropecuária,  cujos  teores foram publicados  na edição anterior,  e  pela  Comissão
Extraordinária  das  Águas  -  informando  a  conclusão  dos  seus  trabalhos  (Ciente.
Publique-se.) e encaminhando o seguinte relatório final:

RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO EXTRAORDINÁRIA DAS ÁGUAS
1 - INTRODUÇÃO
Segundo os cientistas, a vida teve início no planeta Terra há aproximadamente 3,8

bilhões de anos, em condições extremamente adversas, em ambiente que envolve
necessariamente a presença de água. Para eles, água representa e afirma a vida, em
todas as suas formas de manifestação, desde as mais singelas às mais complexas.

Sem a presença da água não podemos falar  em existência e,  entre nós,  seres
humanos, não haveria desenvolvimento social e econômico, não teríamos atingido o
estágio de evolução das sociedades modernas, como a brasileira, que dela depende
em  praticamente  todas  as  suas  necessidades  básicas,  da  produção  industrial  e
alimentar à prestação de serviços, tais como geração de energia e abastecimento
público de água.

Com a promulgação, em 1997, da lei da Política Nacional de Recursos Hídricos,
inauguramos  um  novo  paradigma  para  a  gestão  das  águas  no  Brasil.  Antes,  os
recursos hídricos eram tratados com um forte olhar produtivo, especialmente para a
geração de energia, sem levar em consideração os seus usos múltiplos, como se
depreende da leitura do Código de Águas de 1934.

No novo modelo da Política Nacional de Recursos Hídricos, a gestão das águas,
que são públicas e integram o domínio da União e dos estados-membros, se baseia
em  três  fundamentos:  a  bacia  hidrográfica  como  unidade  territorial  para
implementação dessa política e atuação do sistema nacional de gerenciamento de
recursos hídricos; a gestão descentralizada com a participação do poder público, dos
usuários e da comunidade; e um formato de gestão que deve sempre proporcionar o
uso múltiplo das águas.

Por sua grande extensão territorial, Minas Gerais convive com diversas realidades
regionais e com problemas próprios a cada região. Para efeito de planejamento e



1667
____________________________________________________________________________

gestão, a partir da implantação das unidades de planejamento e gestão dos recursos
hídricos - UPGRHs -, o Estado foi dividido em 36 bacias hidrográficas, sendo que
cada bacia constitui área de atuação de um comitê.

Os  comitês  de  bacias  hidrográficas  são  a  base  da  gestão  participativa  e
descentralizada  dos  recursos  hídricos.  Neles,  poder  público,  usuários  de  água  e
sociedade  civil  discutem  a  gestão  local  das  águas,  utilizando-se  de  instrumentos
técnicos de gestão, de negociação de conflitos e de promoção dos usos múltiplos da
água.

Tendo em vista o conhecimento acumulado pelos comitês de bacia de Minas Gerais
na  gestão  das  águas,  seus  problemas  e  potenciais,  a  comissão  considerou
fundamental  ouvir  esses  órgãos,  na  expectativa  de  colher  sugestões  para  o
aprimoramento da política pública de recursos hídricos e de divulgar boas práticas
realizadas no Estado.

Com essa medida, a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais pretende
dar sua contribuição para o fortalecimento do Sistema Estadual de Recursos Hídricos,
para que se busque o estado de arte no processo de gestão da água e na realização
das  metas  programáticas da  administração pública  estadual,  de  tal  forma que as
ações de sustentabilidade ambiental cada vez mais tenham convergência e sintonia
com o planejamento estruturador das políticas públicas.

A gestão dos recursos hídricos é um fator inquestionável para a adoção de medidas
que possam reverter  os processos de poluição e degradação de corpos d'água e
mananciais de abastecimento, a par da necessidade impostergável de revitalização
das  nossas  bacias  hidrográficas,  já  tão  impactadas  pela  utilização  intensiva  de
defensivos  agrícolas  e  agrotóxicos,  pelos  desmatamentos  e  queimadas,  pelos
lançamentos de esgotos e depósitos de lixo a céu aberto e por inúmeras outras ações
antrópicas.

Nesse panorama, ainda lidamos com as consequências das mudanças climáticas e
seus reflexos no ciclo hidrológico, que muitas vezes demandam dos administradores
públicos municipais a decretação de estado de emergência ou de calamidade pública
por força de enchentes ou secas.

2 - CONSTITUIÇÃO E OBJETIVOS



1668
____________________________________________________________________________

A Comissão  Extraordinária  das  Águas  foi  instituída  com  o  objetivo  de  realizar
estudos e debates sobre a situação dos recursos hídricos do Estado, propor políticas
públicas que possam promover o uso racional e sustentável dos recursos hídricos do
Estado,  a  sua  proteção  e  conservação,  e  propor  a  atualização  dos  instrumentos
legais sobre a matéria.

Compuseram  a  comissão,  como membros  efetivos,  os  deputados  Almir  Paraca
(presidente),  Zé  Maia  (vice-presidente),  Dalmo Ribeiro  Silva,  Pompílio  Canavez e
Tiago Ulisses. Como suplentes, foram designados os deputados André Quintão, Célio
Moreira, Lafayette de Andrada, Adalclever Lopes e Rômulo Veneroso.

A  comissão  foi  constituída  formalmente  em  13/3/2013,  tendo  iniciado  suas
atividades em 27/3/2013. Na reunião de 4/4/2013 foram eleitos o presidente e o vice-
presidente.

3 - INFORMAÇÕES SOBRE O TEMA
3.1 - A GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS NO BRASIL E EM MINAS GERAIS
As águas representam a síntese da questão socioambiental: são a fonte da vida, da

biodiversidade, de nossos alimentos, do abastecimento público, de parte da energia
que consumimos, de recursos para nossos processos produtivos; são também meios
de transporte e parte importante do destino de nossos esgotos. As políticas públicas
de recursos hídricos, no âmbito da política ambiental, têm por objetivo assegurar à
atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade de água, em padrões de
qualidade  adequados  aos  respectivos  usos,  promover  a  utilização  racional  e
integrada  dos  recursos  hídricos,  com  vistas  ao  desenvolvimento  sustentável,  e
oferecer  a  prevenção  e  a  defesa  contra  eventos  hidrológicos  críticos  de  origem
natural ou decorrentes do uso inadequado dos recursos naturais.

Nos termos da Constituição da República de 1988, as águas são bens da União e
dos  estados,  devendo  ser  geridas  segundo  os  preceitos  do  sistema nacional  de
gerenciamento  de  recursos hídricos,  instituído  pela  União.  À União  cabe também
definir critérios de outorga de direitos de uso da água. Em paralelo à União, estados,
Distrito  Federal  e  municípios  têm  competência  para  proteger  o  meio  ambiente  e
combater a poluição e ainda para acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos
de pesquisa e a exploração de recursos hídricos em seus territórios.
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São águas da União:
- os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, ou que

banhem mais de um estado, sirvam de limites com outros países, ou se estendam a
território estrangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos marginais e as praias
fluviais;

-  as  ilhas fluviais  e lacustres  nas zonas limítrofes  com outros  países;  as  praias
marítimas; as ilhas oceânicas e as costeiras, excluídas destas as que contenham a
sede de municípios, exceto aquelas áreas afetadas ao serviço público e a unidade
ambiental  federal,  e  as  áreas  nas  ilhas oceânicas  e  costeiras  que estiverem sob
domínio dos estados;

- o mar territorial.
De outra parte, são águas dos estados as superficiais ou subterrâneas, fluentes,

emergentes e em depósito, ressalvadas, neste caso, na forma da lei, as decorrentes
de obras da União.

É  assegurada  aos  estados,  ao  Distrito  Federal  e  aos  municípios,  bem  como a
órgãos da administração direta da União, participação no resultado da exploração ou
compensação financeira pela exploração de recursos hídricos para fins de geração de
energia elétrica em seu respectivo território (ou plataforma continental, mar territorial
ou zona econômica exclusiva, quando for o caso). Essa participação constitui parte
importante do financiamento da política pública de meio ambiente no Estado.

Por meio da Lei Federal nº 9.433, de 1997, a União instituiu a Política Nacional de
Recursos Hídricos, criou o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos
e  regulamentou  o  inciso  XIX  do  art.  21  da  Constituição  Federal,  entre  outras
disposições. Algumas diretrizes dessa política são a integração da gestão de recursos
hídricos com a gestão ambiental,  a  adequação da gestão de recursos hídricos às
diversidades  físicas,  bióticas,  demográficas,  econômicas,  sociais  e  culturais  das
diversas regiões do país, além da articulação do planejamento de recursos hídricos
com o dos setores usuários e com os planejamentos regional, estadual e nacional.

A Política Nacional de Recursos Hídricos baseia-se nos seguintes fundamentos:
- a água é um bem de domínio público, um recurso natural limitado e dotado de

valor econômico;
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- em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo
humano e a dessedentação de animais;

-  a  gestão  dos  recursos  hídricos  deve sempre  proporcionar  o  uso  múltiplo  das
águas;

- a bacia hidrográfica (conjunto de terras drenadas por um mesmo curso de água) é
a unidade territorial para implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e
atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos;

-  a  gestão  dos  recursos  hídricos  deve  ser  descentralizada  e  contar  com  a
participação do poder público, dos usuários e das comunidades.

São instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos:
- os Planos de Recursos Hídricos, que são planos diretores elaborados para cada

bacia hidrográfica, cada estado e para o País, que visam fundamentar e orientar a
implementação da Política  Nacional  de Recursos Hídricos e o gerenciamento dos
recursos hídricos;

-  o  enquadramento  dos  corpos  de  água  em  classes  definidas  pela  legislação
ambiental, segundo os usos preponderantes da água, com o objetivo de assegurar às
águas qualidade compatível com os usos mais exigentes a que forem destinadas e
diminuir  os custos de combate à poluição das águas, mediante ações preventivas
permanentes;

- a compensação a municípios;
- o Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos, que é um sistema de coleta,

tratamento, armazenamento e recuperação de informações sobre recursos hídricos e
fatores intervenientes em sua gestão, que visa reunir, dar consistência e divulgar os
dados e informações sobre a situação qualitativa e quantitativa dos recursos hídricos
no  Brasil,  atualizar  permanentemente  as  informações  sobre  disponibilidade  e
demanda de recursos hídricos em todo o território nacional; e fornecer subsídios para
a elaboração dos Planos de Recursos Hídricos;

- a outorga dos direitos de uso de recursos hídricos, que consiste na autorização
conferida  pelo poder  público para usos que alterem o regime,  a quantidade ou a
qualidade da água existente em um corpo de água;

-  a  cobrança  pelos  usos  de  recursos  hídricos  sujeitos  a  outorga,  que  visa



1671
____________________________________________________________________________

reconhecer a água como bem econômico e dar ao usuário uma indicação de seu real
valor, incentivar a racionalização do uso da água e obter recursos financeiros para o
financiamento dos programas e intervenções contemplados nos planos de recursos
hídricos.

3.2 - ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS
A  gestão  de  recursos  hídricos  é  realizada  a  partir  do  Sistema  Nacional  de

Gerenciamento de Recursos Hídricos - SNGRH -, criado pela Lei Federal nº 9.433, de
1997, e representado na Figura 1.

* - A Figura 1 contendo a Estrutura Organizacional da Política de Recursos Hídricos
foi publicada no Diário do Legislativo, de 18.12.2014.

Fonte:  Ministério  do  Meio  Ambiente.  Sistema  Nacional  de  Gerenciamento  de
Recursos  Hídricos.  Disponível  em:  http://www.mma.gov.br/agua/recursos-
hidricos/sistema-nacional-de-gerenciamento-de-recursos-hidricos  Acesso  em:
25/8/2014.

Figura 1: Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos
O SNGRH é composto do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, da Agência

Nacional de Águas - ANA -, dos Conselhos de Recursos Hídricos dos estados e do
Distrito Federal, dos comitês de bacia hidrográfica, dos órgãos dos poderes públicos
federal, estaduais, do Distrito Federal e municipais cujas competências se relacionem
com a gestão de recursos hídricos e das Agências de Água.

Na esfera da União, o Ministério do Meio Ambiente formula a Política Nacional de
Recursos  Hídricos  -  PNRH -  e  subsidia  a  formulação  do  orçamento  destinado  à
política,  enquanto  a  ANA implementa  o  Sistema  Nacional  de  Recursos  Hídricos,
concede as outorgas do direito de uso dos recursos hídricos e fiscaliza esses usos
nas águas de domínio da União. Já o órgão estadual, no caso, a Secretaria de Estado
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - Semad -, concede as outorgas do
direito de uso dos recursos hídricos e fiscaliza esses usos nas águas de domínio do
Estado.

Nesse sistema, os conselhos atuam, principalmente, subsidiando a formulação da
Política  de  Recursos  Hídricos  e  dirimindo  conflitos.  Já  os  comitês  de  bacia
hidrográfica debatem as questões relacionadas a recursos hídricos em sua área de
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atuação e aprovam o Plano de Recursos Hídricos, enquanto as agências de água
funcionam como braço executivo dos comitês. Tanto os conselhos quanto os comitês
são integrados por representantes do poder público, da sociedade civil organizada e
dos usuários de recursos hídricos.

Em Minas Gerais, com o advento da Lei nº 9.433, de 1997, a Política Estadual de
Recursos  Hídricos  foi  adequada  aos  parâmetros  da  lei  maior  e  resultou  na
promulgação  da  Lei  nº  13.199,  de  1999.  Essa  norma,  além  de  estabelecer
subsidiariamente os princípios e os instrumentos para a gestão de recursos hídricos,
estruturou o Sistema Estadual  de  Gerenciamento  de  Recursos Hídricos de  Minas
Gerais - SEGRH-MG -, composto pelos seguintes órgãos:

1 - Semad;
2 - Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CERH-MG;
3 - Instituto Mineiro de Gestão das Águas - Igam;
4 - Comitês de bacia hidrográfica;
5 - Órgãos e entidades dos poderes estadual e municipal cujas competências se

relacionem com a gestão de recursos hídricos;
6 - Agências de bacias hidrográficas.
No Estado, a Semad é responsável pela coordenação do Sistema Estadual do Meio

Ambiente e Recursos Hídricos - Sisema -, planejando, executando e controlando as
ações setoriais a cargo do Estado relativas ao gerenciamento dos recursos hídricos,
enquanto  o  Igam  executa  a  Política  Estadual  de  Recursos  Hídricos  e  de  meio
ambiente formulada pela Semad, pelo Conselho Estadual  de Recursos Hídricos e
pelo Conselho Estadual de Meio Ambiente - Copam.

A norma estadual também explicita o instrumento de “compensação a municípios
pela exploração e restrição de uso de recursos hídricos”, que na Política Nacional não
é detalhado. Segundo a Política Estadual de Recursos Hídricos, a partir de estudo
próprio,  aprovado  pelo  Conselho  Estadual  de  Recursos  Hídricos-MG,  o  Poder
Executivo  Estadual  expedirá  decreto  disciplinando  a  compensação  ao  município
afetado  por  inundação  causada  por  implantação  de  reservatório  ou  por  restrição
decorrente de lei ou outorga relacionada com recursos hídricos.

- Conselhos Nacional e Estadual de Recursos Hídricos
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O Conselho  Nacional  de  Recursos  Hídricos  é  composto  por  representantes  do
governo federal, dos Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos, dos usuários dos
recursos hídricos e das organizações civis  de recursos hídricos.  Esse conselho é
responsável por promover a articulação do planejamento de recursos hídricos com os
planejamentos  nacional,  regional,  estaduais  e  dos  setores  usuários;  arbitrar,  em
última instância administrativa, os conflitos existentes entre Conselhos Estaduais de
Recursos  Hídricos;  deliberar  sobre  os  projetos  de  aproveitamento  de  recursos
hídricos  cujas  repercussões  extrapolem  o  âmbito  dos  estados  em  que  serão
implantados;  analisar  propostas  de  alteração  da  legislação  pertinente  a  recursos
hídricos  e  à  Política  Nacional  de  Recursos  Hídricos;  estabelecer  diretrizes
complementares  para  implementação  da  Política  Nacional  de  Recursos  Hídricos,
entre outras incumbências.

Do  mesmo modo,  o  Conselho  Estadual  de  Recursos  Hídricos  -  CERH-MG -  é
composto  por  representantes  do  poder  público,  dos  usuários  e  de  entidades  da
sociedade civil ligadas aos recursos hídricos, de forma paritária com o poder público.
Ele  é  o  órgão  deliberativo  e  normativo  central  do  Sistema Estadual  de  Recursos
Hídricos do Estado - SERGH-MG - e tem competências como aprovar proposta do
Plano  Estadual  de  Recursos  Hídricos,  aprovar  a  instituição  de  comitês  de  bacia
hidrográfica, decidir os conflitos entre comitês de bacia hidrográfica e deliberar sobre
projetos de aproveitamento de recursos hídricos que extrapolem o âmbito do comitê
de bacia hidrográfica.

- Bacias Hidrográficas de Minas Gerais
O Estado de Minas Gerais foi dividido em 36 bacias hidrográficas para efeito de

planejamento  e  gestão,  conforme  representado  na  Figura  2,  e  na  Tabela  1,  que
contém  as  unidades  de  planejamento  e  gestão  dos  recursos  hídricos  em  Minas
Gerais.

*  -  A figura  contendo as Bacias  Hidrográficas de Minas Gerais  foi  publicada no
Diário do Legislativo, de 18.12.2014.

Fonte: Resumo Executivo do Plano Estadual de Recursos Hídricos de Minas Gerais
- PERH/MG - Vol I - Instituto de Gestão das Águas - Igam

Figura 2: Unidades de Planejamento e Gestão dos Recursos Hídricos - UPGRHs de
Minas Gerais
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As principais  bacias  hidrográficas  do  Estado de Minas Gerais  são as  dos  Rios
Doce,  Grande,  Jequitinhonha,  Paranaíba,  Paraíba  do  Sul,  Pardo,  Piracicaba  e
Jaguari, São Francisco e as dos rios do Leste de Minas. Esses rios drenam áreas
com características  ambientais,  econômicas e  sociais  muito variadas.  Enquanto  a
Bacia  do  São  Francisco  ocupa  a  maior  parte  do  território  do  Estado,  abarcando
também as mais importantes atividades industriais e a maior densidade populacional
de Minas Gerais, as bacias do Leste caracterizam-se por suas reduzidas áreas de
drenagem, de importância econômica pouco expressiva.

A Bacia  do  Rio  Doce,  cuja  vegetação  original  era  o  bioma  mata  atlântica,  foi
sensivelmente  degradada por  atividades  humanas,  mas  destaca-se  pelo  potencial
hidroenergético  a  explorar.  O  mesmo bioma dominava  originalmente  a  região  da
Bacia do Rio Paraíba do Sul, de onde se originam as águas que abastecem o Estado
do Rio de Janeiro. Na Bacia do Rio Grande, têm destaque os empreendimentos da
agroindústria, os aproveitamentos hidroenergéticos e o ecoturismo. Já as Bacias dos
Rios  Jequitinhonha,  Mucuri  e  Pardo,  submetidas  a  clima  semiárido,  apresentam
pouca disponibilidade hídrica e reduzido potencial hidroenergético.

Tabela 1: UPGRHs de Minas Gerais
* - A Tabela 1 contendo as UPGRHs de Minas Gerais foi publicada no  Diário do

Legislativo, de 18.12.2014.
- Comitês de Bacia Hidrográfica - CBHs
Os  comitês  de  bacia  hidrográfica  são  organismos  colegiados  que  integram  o

Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos.
A Lei Federal 9.433, de 1997, dispõe que a água é um bem público e inova ao

colocar  a  sua  gestão  ao  alcance  dos  moradores  das  bacias  hidrográficas.  Ela
promove o sistema participativo e compartilhado de decisões nos comitês de bacias
hidrográficas. Essa ampliação do espaço de prática do diálogo, propiciada no interior
do próprio aparelho de Estado, tem significativa importância histórica por seu caráter
inovador. A participação social e a representação no âmbito do comitê permitem a
negociação sobre o uso da água em uma esfera pública até então inédita na gestão
das águas no País.

Os comitês são compostos por representantes do poder público, dos usuários de
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águas na bacia hidrográfica e das entidades civis de recursos hídricos com atuação
comprovada  na  bacia.  Segundo  a  lei,  esses  três  segmentos  devem  buscar,  no
sistema de governança dos comitês de bacia, focar nas soluções dos conflitos sobre
os usos múltiplos da água, sua qualidade e quantidade, arbitrando-os e planejando-os
de forma compartilhada. A lei prevê ainda que os empresários, a sociedade civil e os
níveis federativos de governo assentem para deliberar no interesse comum, como
num condomínio. Ou seja, há todo um caminho de construção democrática de grande
significado histórico e político a ser pavimentado.

As diversas  formas  de participação são importantes  para a  construção de uma
sociedade  democrática.  Entretanto,  algumas  são  apenas  consultivas,  ou  seja,
funcionam como uma instância de consulta à sociedade podendo suas decisões ser,
ou não, implementadas.

Os comitês de bacia hidrográfica diferem de outras formas de participação previstas
nas demais políticas públicas, pois têm como atribuição legal deliberar sobre a gestão
da água fazendo isso de forma compartilhada com o poder público. Nessa condição,
eles exercem atividade típica de Estado, ou seja, têm poder de Estado na tomada de
decisões sobre um bem público. O comitê passa, então, a definir as regras a serem
seguidas com relação ao uso das águas. Aos órgãos gestores de recursos hídricos
cabe fazer que essas regras sejam postas em prática por  meio do seu poder  de
regulação.

Os  comitês  de  bacia  têm  como  área  de  atuação  a  totalidade  de  uma  bacia
hidrográfica, uma sub-bacia hidrográfica de tributário do curso de água principal da
bacia  (ou  de  tributário  desse  tributário),  ou  um  grupo  de  bacias  ou  sub-bacias
hidrográficas contíguas.

No  âmbito  de  sua  área  de  atuação,  compete  a  eles  promover  o  debate  das
questões  relacionadas  a  recursos  hídricos  e  articular  a  atuação  das  entidades
intervenientes; arbitrar, em primeira instância administrativa, os conflitos relacionados
aos recursos hídricos; aprovar o Plano de Recursos Hídricos da bacia, acompanhar
sua execução e sugerir as providências necessárias ao cumprimento de suas metas;
estabelecer os mecanismos de cobrança pelo uso de recursos hídricos e sugerir os
valores a serem cobrados, entre outras atribuições.
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Minas é o único estado do Brasil que traz para os comitês de bacias hidrográficas a
competência de discutir, deliberar e aprovar as outorgas consideradas e classificadas
como empreendimentos de grande porte com potencial poluidor.

- Agências de Bacia Hidrográfica
As agências de água, ou agência de bacia¹ cumprem, entre outras, a função de

secretaria-executiva  dos  respectivos  comitês,  ou  seja,  suas  competências  são  de
cunho  técnico  e  administrativo  para  efetivação  da  gestão  da  água  na  bacia.  As
agências de água não têm o papel de regulação.

Cumpre a cada agência,  entre outras atribuições:  manter  balanço atualizado da
disponibilidade de recursos hídricos em sua área de atuação; manter o cadastro de
usuários de recursos hídricos; efetuar, mediante delegação do outorgante, a cobrança
pelo uso de recursos hídricos; acompanhar a administração financeira dos recursos
arrecadados com a cobrança pelo uso de recursos hídricos em sua área de atuação;
celebrar convênios e contratar financiamentos e serviços para a execução de suas
competências; elaborar o Plano de Recursos Hídricos para apreciação do respectivo
comitê de bacia hidrográfica.

Essas  secretarias  não possuem  um  único  modelo.  Em  alguns  estados,  são os
órgãos gestores que exercem essa função, em outros são consórcios intermunicipais
ou  universidades.  A contratação  de  organizações  da  sociedade  civil  de  interesse
público - Oscips - também se configura em modelo possível de se estruturar para as
secretarias-executivas.  A entidade  equiparada,  modelo  maciçamente  utilizado  em
Minas,  é  instituída  por  ato  do  CERH-MG após  avaliação técnica  e  administrativa
empreendida  pelo  Igam,  comprovando  a  sustentabilidade  financeira  da  entidade
equiparada.

Ressalta-se que, no caso de Minas Gerais, alguns comitês já têm suas secretarias-
executivas funcionando com base nos recursos da cobrança pelo uso da água, por
meio de entidades equiparadas às Agências de Bacia:

- Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica
do Rio Araguari - ABHA;

- Associação Executiva de Apoio à Gestão de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo -
AGB Peixe Vivo;

- Instituto BioAtlântica - IBio.
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Para  comitês  de  bacias  interestaduais,  a  ANA tem  implantado  estruturas  a  ela
vinculadas para prestação dos serviços a esses colegiados. No caso dos comitês
criados  no  âmbito  dos  estados,  as  soluções  são  as  mais  diversas.  A Tabela  2
apresenta como funcionam as secretarias-executivas de comitês em algumas bacias
hidrográficas e em alguns estados.

Tabela 2 - Formas de funcionamento de secretarias-executivas de comitês
* - A Tabela 2 contendo as  formas de funcionamento de secretarias-executivas de

comitês foi publicada no Diário do Legislativo, de 18.12.2014.
Fonte:  O  Comitê  de  Bacia  Hidrográfica:  Prática  e  Procedimento-  Cadernos  de

Capacitação  em  Recursos  Hídricos-  Volume  2-  Agência  Nacional  das  Águas/
Ministério do Meio Ambiente- 2011

¹ A Lei nº 9.433, de 1997, introduziu a figura das Agências de Água que, na maioria
das legislações estaduais de recursos hídricos, são denominadas Agências de Bacia.
Em  ambos  os  casos  (União  e  estados),  as  agências  têm competências  bastante
semelhantes, de caráter eminentemente técnico e executivo.

4 - TRABALHOS DESENVOLVIDOS
4.1 - ESTRUTURAÇÃO DOS TRABALHOS
A Comissão Extraordinária das Águas construiu uma proposta de condução dos

trabalhos em duas fases:
- 1ª fase - audiências públicas regionais com os comitês de bacia hidrográfica e

outras de interesse relevante;
- 2ª fase - reuniões temáticas sobre as questões mais importantes levantadas pelos

comitês (ex: saneamento, irrigação, etc.).
Tendo em vista a multiplicidade de atores e interesses envolvidos na questão das

águas  e  visando colher,  compartilhar  e  encaminhar  as  demandas  levantadas  nas
audiências  para  os  órgãos competentes,  esta  comissão contou,  como convidados
permanentes, com:

- a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da ALMG;
- a Comissão de Minas e Energia da ALMG;
- a Semad;
- o Igam; e
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- o presidente do Fórum Mineiro de Comitês de Bacia Hidrográficas.
Os  trabalhos  da  comissão  se  desenvolveram  por  meio  de  39  reuniões

extraordinárias,  entre  as  quais  27  audiências  públicas  e  3  visitas,  cuja  síntese
passamos a apresentar. Foram aprovados ao todo 113 requerimentos.

4.2 - PRIMEIRA FASE - ANO 2013
Ao iniciar seus trabalhos no ano de 2013, a Comissão Extraordinária das Águas

elegeu como prioridade,  no  amplo espectro  concernente  aos  recursos hídricos,  a
bacia hidrográfica, a partir da atuação dos comitês, como elemento essencial para a
realização de sua missão institucional.

Dentro dessa premissa, a comissão realizou uma série de reuniões para ouvir os
comitês de bacias hidrográficas, uma vez que eles constituem um fórum privilegiado
de discussão sobre os recursos hídricos num determinado espaço territorial, em que
têm  assento  o  poder  público,  os  múltiplos  usuários  da  água  e  a  sociedade  civil
organizada.

Com essa metodologia de trabalho, a expectativa era, a partir do diálogo com os
comitês, conhecer a situação de cada bacia hidrográfica e colher sugestões para o
aprimoramento da política pública de recursos hídricos, bem como divulgar as boas
práticas levadas a efeito  no  Estado.  Partia-se do pressuposto de  que os comitês
detinham, em cada área de atuação, uma bagagem relevante de conhecimento sobre
as questões associadas à gestão das águas, em especial sobre potencialidades e
problemas da bacia, e sobre o estágio de estruturação do sistema de gerenciamento
dos recursos hídricos.

Para tanto, foi  sugerido que os comitês abordassem nas audiências públicas os
seguintes temas:

Bacia Hidrográfica:
a) principais tipos de usuários de recursos hídricos;
b) estado da cobrança de recursos hídricos;
c) avaliação do Plano Diretor de Bacia Hidrográfica;
d) conflitos pelos usos dos recursos hídricos;
e) programas desenvolvidos pelos governos estadual e federal na bacia;
f) estratégia para reservação de água com a finalidade de enfrentar períodos de

baixa oferta hídrica;
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g) estado da qualidade das águas;
h) situação da agência de bacia hidrográfica.
Comitê de Bacia Hidrográfica:
a) situação da estrutura organizacional, financeira e operacional do comitê;
b) atividades desenvolvidas pelo comitê;
c) experiências bem-sucedidas do comitê;
d)  relacionamento  do  comitê com as  instituições  públicas municipais,  estaduais,

federais e da sociedade civil, como ONGs e sindicatos;
e) dificuldades do comitê;
f) sugestões do comitê para o aprimoramento da legislação de recursos hídricos e

para a resolução de problemas da bacia.
Em 2013, a comissão realizou 27 reuniões, entre as quais 18 audiências públicas.

Aprovou  ainda  73  requerimentos.  Do  total  de  reuniões  realizadas,  12  foram
audiências  públicas destinadas a ouvir  os  comitês  de bacias  hidrográficas.  Foram
ouvidos os comitês do Paraopeba, Velhas, Paracatu, Urucuia, Mogi-Guaçu e Pardo,
Araguari, Afluentes Mineiros do Alto e do Baixo Paranaíba, Afluentes Mineiros do Rio
Grande, Afluentes Mineiros do Médio e Alto Rio São Francisco, Três Marias, Pará, Rio
Doce (Piracicaba e Suaçuí), Rio Mucuri, Rio São Mateus e Afluentes mineiros dos
Rios  Preto  e  Paraibuna.  Os temas mais  recorrentes  durante  as  reuniões com os
comitês foram:

- Necessidade de aumento do repasse - de 7,5% para 10% - dos recursos do Fhidro
destinados à estruturação dos comitês de bacias;

- Morosidade na liberação de recursos do Fhidro,
- Falta de estações de tratamento de esgoto em várias bacias;
- Conflito pelo uso excessivo dos recursos hídricos com a consequente proibição de

novas outorgas, até mesmo para abastecimento público;
- Ausência de Plano Diretor de Recursos Hídricos da bacia e ausência de agência

de bacia em diversos comitês e a consequente impossibilidade de cobrança pelo uso
dos recursos hídricos.

Em outras 6 audiências públicas, foram discutidos os seguintes assuntos: execução
do  Programa  Água  para  Todos;  paralisação  das  obras  da  Barragem  do  Berizal;
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exploração das águas minerais em São Lourenço; água no transporte de minério pela
via do mineroduto; simbologia da água e sua importância como elemento cultural, de
formação dos agrupamentos urbanos e humanos, de manutenção das famílias no
campo; impactos ambientais causados pelos grandes empreendimentos na região do
Médio Paraopeba.

A Tabela 3 apresenta uma síntese das atividades desenvolvidas na primeira fase
dos trabalhos, cujo detalhamento é feito no Anexo 1.

Tabela 3 - Atividades da Comissão Extraordinária das Águas - 1ª Fase - 2013
* - A Tabela 3, contendo as Atividades da Comissão Extraordinária das Águas - 1ª

Fase - 2013 foi publicada no Diário do Legislativo, de 18.12.2014.
É importante destacar a atuação decisiva desta comissão na manutenção de receita

da  Compensação  Financeira  pela  Utilização  dos  Recursos  Hídricos  para  Fins  de
Geração de Energia Elétrica no Fhidro e no Sisema, por ocasião da discussão do
Projeto de Lei nº 4.440, de 2013, de autoria do Executivo.

4.3 - SEGUNDA FASE - ANO 2014
Com  vistas  a  atingir,  da  melhor  forma  possível,  os  objetivos  definidos  para  a

atuação  da  Comissão  Extraordinária  das  Águas,  durante  a  segunda  fase  foram
debatidas as seguintes questões:

-  Abastecimento  público  de  água  -  condição  dos  reservatórios,  disponibilidade
hídrica, racionamento e garantia de oferta;

- Execução do Programa Água para Todos;
- Possibilidade de replicar o Projeto Manuelzão;
- Ações para promover o fortalecimento dos Comitês de Bacias Hidrográficas;
- Outorga de recursos hídricos: procedimentos, prazo, preferência, controle, órgãos

gestores e tratamento dispensado aos agricultores familiares;
- Agência de bacia hidrográfica e sua relação com os comitês de bacia;
- Cumprimento adequado do papel do Fhidro.
Nessa segunda fase, a comissão realizou 12 reuniões, entre as quais 10 audiências

públicas, tendo sido aprovados 40 requerimentos. A Tabela 4 apresenta uma síntese
das atividades desenvolvidas na segunda fase dos trabalhos, cujo detalhamento é
feito no Anexo 1.
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Tabela 4 - Atividades da Comissão Extraordinária das Águas - 2ª Fase - 2014
* - A Tabela 4, contendo as Atividades da Comissão Extraordinária das Águas - 2ª

Fase - 2014 foi publicada no Diário do Legislativo, de 18.12.2014.
4.4 - DIAGNÓSTICO E DISCUSSÕES
Durante os anos de 2013 e 2014, a Comissão Extraordinária das Águas realizou 9

audiências públicas na ALMG e outras 25 em diversos municípios do Estado, para, a
partir do diálogo com os comitês de bacia, com o poder público e com vários setores
da sociedade, conhecer a situação de cada bacia hidrográfica e colher sugestões
para o aprimoramento da política pública de recursos hídricos.

Nessas  reuniões,  foi  possível  levantar  as  principais  demandas  e  fragilidades
relacionadas  à  atuação  dos  comitês  de  bacia  e  ao  gerenciamento  dos  recursos
hídricos no Estado, tais como: dificuldade e burocracia no repasse de recursos do
Fundo  de  Recuperação,  Proteção  e  Desenvolvimento  Sustentável  das  Bacias
Hidrográficas do Estado de Minas Gerais - Fhidro - os comitês, bem como grande
demora na aprovação de projetos; pouca capacidade de mobilização e articulação
dos  comitês  com  a  sociedade;  grande  territorialidade  da  bacia;  dificuldade  de
implementação dos Planos Diretores já elaborados; morosidade de implantação da
cobrança  pelo  uso  da  água  e  de  instalação  de  Agências  de  Bacia;  condições
sanitárias  inadequadas,  causando  a  poluição  dos  recursos  hídricos;  e  conflitos
diversos pelo uso da água. As fragilidades observadas são descritas detalhadamente
a seguir.

1) Fragilidades da atuação dos comitês de bacia
A  avaliação  da  atuação  dos  comitês  de  bacia  mineiros,  no  período  de

funcionamento da Comissão Extraordinária das Águas, possibilitou o conhecimento
mais  preciso  da  atual  realidade  institucional  dessas  entidades,  identificando suas
fragilidades,  potencialidades,  bem  como  os  constrangimentos  e  limites  à  sua
efetividade.

Em algumas das audiências públicas realizadas no interior do Estado, nos anos de
2013 e 2014, foi constatada uma baixa participação dos comitês. Na audiência de
Ipatinga,  destinada  a  ouvir  os  seis  comitês  mineiros  afluentes  do  Rio  Doce,
compareceram apenas os Comitês dos Rios Piracicaba e Suaçuí.
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Salienta-se que 9 dos 36 comitês não compareceram às audiências públicas da
Comissão Extraordinárias das Águas:

1. Rio Santo Antônio -DO3 - Rio Doce
2. Rio Caratinga- DO5 - Rio Doce
3. Rio Manhuaçu - DO6 - Rio Doce
4. Rio das Mortes - GD2 - Rio Grande
5. Rio Verde Grande- SF10 - São Francisco
6. Alto Jequitinhonha - JQ1
7. Médio e Baixo Jequitinhonha- JQ3
8. Rio Pardo - PA1
9. Rio São Mateus- SM1
Antes do início de cada audiência, os CBHs recebiam um questionário formulado

pela  comissão  para  melhor  conhecimento  de  sua  atuação  e  das  questões  das
respectivas  bacias.  Ao  contrário  do  esperado,  nenhum  dos  36  respondeu  ao
questionário, o que possivelmente reflete as fragilidades estruturais dessas entidades.

Embora existam em número expressivo no Estado de Minas Gerais, os comitês de
bacia,  assim  como  qualquer  instância  participativa  de  caráter  deliberativo,  vêm
enfrentando desafios e limites que constrangem a efetividade de sua atuação e do
exercício de seu papel. O entusiasmo com a gestão compartilhada e descentralizada
não esconde as dificuldades existentes no exercício cotidiano dessa política.

A avaliação  da  comissão  sobre  a  atuação  dos  comitês  de  bacia  mineiros  tem
apontado para  a conclusão de que,  via  de  regra,  esses  órgãos  colegiados estão
tendo dificuldade em cumprir com efetividade a sua função deliberativa, podendo ser
apontadas as seguintes fragilidades observadas:

- Falta de participação e baixa mobilização;
- Carência de capacitação e informação por parte dos membros;
- Fragilidade da estrutura de apoio técnico e administrativo;
- Dificuldade e morosidade na captação de recursos financeiros;
- Grande responsabilidade como agente público, mas baixa capacidade propositiva;
- Dificuldades relativas aos procedimentos e requisitos para prestar contas;
-  Falta de órgãos ambientais municipais estruturados que sirvam como base de

apoio local;
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- Baixa participação do poder público municipal na composição dos comitês;
- Falta de recursos para transporte e mobilidade nos trabalhos de campo.
A participação reduzida tem relação direta com a carência de recursos financeiros.

As fragilidades listadas comprometem a gestão democrática dos comitês de bacias
hidrográficas em diversos momentos.

Vários representantes dos comitês de bacias queixam-se da falta de dinheiro para
desempenhar funções que lhes cabem, entre elas, viagens e reuniões com o intuito
de promover a mobilização social. Queixam-se também da falta de uma infraestrutura
básica (fax, computador, telefone, móveis) para desenvolver projetos e fazer contatos.

Possíveis  soluções  para  os  problemas  enfrentados  pelos  comitês  podem  ser
apontadas, como regularização e agilização no repasse de recursos, capacitação dos
recursos  humanos  em  gestão  de recursos  hídricos  e  gerenciamento  de  conflitos,
conscientização  de  seus  membros  para  que  possam  participar  efetivamente  do
processo  decisório  e  incentivo  à  participação  popular.  Tal  participação  faz-se
importante, pois democratiza as decisões, além de limitar-lhes a arbitrariedade.

Vale lembrar que o Estado, por meio do Igam, tem o dever de promover o correto
funcionamento  dos  comitês,  sobretudo  nas  regiões  onde  não  há  viabilidade  de
implantação  da  agência  de  bacia.  Caso  contrário,  corre-se  o  risco  de  limitar  a
participação do comitê na gestão da água e fragilizá-lo perante os demais entes do
Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos.

2) Morosidade de implantação da cobrança
A cobrança é instrumento econômico de gestão de recursos hídricos, cujos preços

são fixados a partir de um pacto entre os usuários de água, as organizações civis e
os poderes públicos presentes no comitê de bacia hidrográfica, visando reconhecer a
água como bem econômico, estimular o seu uso racional e arrecadar recursos para a
gestão e recuperação das águas na bacia.

Conforme determina a legislação estadual, 100% dos recursos arrecadados com a
Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos deverão ser aplicados obrigatoriamente na
bacia hidrográfica onde foram gerados, cabendo-lhes duas destinações:

- 7,5% desses recursos serão utilizados no pagamento das despesas com o custeio
da  agência  de  bacia  hidrográfica  ou  da  entidade  a  ela  equiparada,  que  ficará
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responsável por prestar apoio administrativo, técnico e financeiro ao comitê de bacia
hidrográfica; e,

- 92,5% dos recursos serão investidos em estudos, programas, projetos e obras
indicados no Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica.

Em Minas Gerais, como no restante do país, a cobrança vem sendo implantada de
forma progressiva, já tendo sido efetivada em 9 bacias mineiras:

- Bacia dos Rios Piracicaba-Jaguari (porção mineira) desde março de 2010;
- Bacia do Rio das Velhas, desde março de 2010;
- Bacia do rio Araguari, desde março de 2010;
-  6  bacias  afluentes  ao  Rio  Doce  (Piranga,  Piracicaba,  Santo  Antônio,  Suaçuí,

Caratinga e Manhuaçu) desde janeiro de 2012.
* -  A figura contendo as bacias mineiras em que a cobrança já foi  efetivada foi

publicada no Diário do Legislativo, de 18.12.2014.
Fonte: Igam (http://portalinfohidro.igam.mg.gov.br/gestao-das-aguas/cobranca)
Figura 3: Cobrança pelo uso dos recursos hídricos em Minas Gerais
Além dessas bacias, a cobrança pelo uso das águas vem sendo feita pela ANA na

calha principal dos Rios São Francisco, Paraíba do Sul, Piracicaba, Capivari e Jaguari
- PCJ - e Doce.

Atualmente, nas bacias mineiras, a cobrança encontra-se em fase de implantação
nas bacias dos Rios Pará, Preto/Paraibuna e Pomba/Muriaé.

A cobrança é um indicador do estágio da implementação da política de recursos
hídricos,  na  medida  em que sua implantação decorre  da  concretização de outros
instrumentos da política.

Ela é fundamental para que tanto os comitês de bacia quanto as agências de bacia
possam cumprir suas atribuições legais. A morosidade na sua implantação nas 36
bacias mineiras certamente tem trazido prejuízos de difícil mensuração - porém reais
-  para  a  sustentabilidade  ambiental,  comprometendo  a  gestão  descentralizada  e
participativa prevista na política.

Acresce  que  a  cobrança  já  implantada  nas  bacias  mineiras  mencionadas  não
alcança completamente os seus objetivos, seja porque na maioria dos casos não se
percebem  mudanças  radicais  no  comportamento  dos  usuários,  devido  à  baixa
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eficiência da taxa para incentivar atitudes de uso mais racionais, seja porque a receita
proveniente da cobrança não é suficiente para cobrir os gastos do funcionamento do
sistema de gestão e para financiar os planos e intervenções que possibilitariam a
recuperação e preservação dos recursos hídricos.

Em Minas Gerais, os recursos arrecadados com a cobrança, acumulados até 2013,
somam  R$  73.176.131,30.  Os  recursos  arrecadados  no  ano  de  2013  são
apresentados na Tabela 5:
Tabela 5: Valores cobrados e arrecadados com a cobrança pelos usos dos recursos

hídricos em Minas Gerais no ano de 2013
* - A Tabela 5, contendo os valores cobrados e arrecadados com a cobrança pelos

usos dos recursos hídricos em Minas Gerais no ano de 2013, foi publicada no Diário
do Legislativo, de 18.12.2014.

Fonte: Igam - http://portalinfohidro.igam.mg.gov.br/gestao-das-aguas/cobranca
Os valores arrecadados ainda são baixos frente aos desafios estabelecidos nos

planos de bacia, que guardam proporcionalidade com os problemas socioambientais
relacionados às disponibilidades hídricas.

O  Comitê  do  Rio  Araguari  informou,  durante  audiência  pública  da  Comissão
Extraordinária das Águas no Município de Araguari, que a cobrança nessa bacia tem
gerado renda de 6 milhões de reais ao ano. Esses recursos deverão ser investidos na
recuperação da qualidade da água, na recuperação microambiental - que impacta na
quantidade da água disponível - e na mobilização e educação ambiental.

Durante  audiência  pública  da  Comissão  Extraordinária  das  Águas  realizada  em
Ipatinga, o presidente do Comitê do Rio Piracicaba, afluente do Rio Doce, bacia em
que a cobrança foi  implantada em 2012,  relatou ter  observado um abandono dos
comitês pelos órgãos gestores, depois que foi implantada a cobrança, quando deixou
de haver suporte técnico, estrutura e logística para a execução das ações do Plano
de Gestão dos Recursos Hídricos e do Plano Diretor da Bacia. Informou ainda que, a
despeito  de  terem  sido  cadastrados  1.044  usuários  na  bacia  do  Rio  Piracicaba,
apenas 70 emissões de cobrança tinham sido feitas até julho de 2013.

Para  garantir  o  uso  da  água  em  quantidade  e  com  padrões  de  qualidade
satisfatórios para as atuais e futuras gerações de nosso estado, espera-se que os
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gestores  estaduais  e  municipais,  com  a  imprescindível  participação da  sociedade
civil, consigam dar agilidade ao processo de implantação da cobrança.

3) Financiamento dos comitês de bacia - Fhidro
Desde  que  foram  regulamentados,  em  1997,  os  comitês  de  bacia  enfrentam  o

desafio  do financiamento  de suas ações.  Isso ocorre porque não se dimensionou
adequadamente a natureza e a quantidade de atividades demandadas para a gestão
das águas.

Como a maioria  dos comitês  ainda não possuem agência de bacia ou recursos
advindos da cobrança pelo uso da água, grande parte das ações indicadas no Plano
de Bacia ou previstas pelo próprio comitê é realizada por meio de projetos financiados
pelo Fhidro.

O Fhidro, regido pela Lei nº 15.910, de 2005, constitui  uma importante fonte de
recursos para a política de recursos hídricos. Esse fundo tem por objetivo dar suporte
financeiro  a  programas  e  projetos  que  promovam  a  racionalização  do  uso  e  a
melhoria  dos  recursos  hídricos,  quanto  aos  aspectos  qualitativos  e  quantitativos,
inclusive os relacionados com a prevenção de inundações e o controle da erosão do
solo, em consonância com a Política Nacional de Meio Ambiente e com as Políticas
Nacional e Estadual de Recursos Hídricos.

Entre  os  recursos  que  compõem o Fhidro  estão  os  50% da  cota  destinada  ao
Estado a título  de compensação financeira  por  áreas inundadas por  reservatórios
para a geração de energia elétrica, a que se referem as Leis Federais 7.990, de 1989,
e  8.001,  de  1990;  as  dotações  orçamentárias;  os  retornos  relativos  a  encargos
concedidos com recursos do fundo; e as transferências de fundos federais. Destaque-
se,  contudo,  que  a  fonte  de  recursos  do  Fhidro  tem  se  resumido  à  citada
compensação  financeira  por  áreas  inundadas,  que  representou  aproximadamente
100% dos recursos do fundo nos últimos dez anos.

A despeito  de  sua grande relevância,  a  quase totalidade dos  comitês  de  bacia
ouvidos em audiências públicas da comissão nos anos de 2013 e 2014 relatou que
está havendo grande dificuldade e burocracia no repasse de recursos do Fhidro aos
comitês.  Sem ajuda financeira do Estado,  muitos  comitês  passam a depender de
voluntários e do apoio de entidades, operando de maneira muito precária e com a
estrutura fragilizada.
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Também  foi  questionada  a  grande  demora  e  morosidade  na  aprovação  dos
projetos,  o  baixo  número  de  projetos  financiados  e  a  falta  de  transparência  na
elaboração dos editais. Nesse sentido, alguns comitês solicitaram a ajuda da ALMG
na  intermediação  de  parcerias  com  universidades,  de  forma  a  fornecer  pessoal
qualificado para contribuir na elaboração desses projetos.

Os comitês reiteraram ainda a reivindicação do aumento do repasse - de 7,5% para
10% - dos recursos do Fhidro destinados ao custeio dos comitês de bacias. Do valor
total anual do Fhidro, até 7,5% podem ser utilizados para o custeio da estruturação e
da manutenção dos comitês de bacia hidrográfica. Esse aumento do percentual do
Fhidro foi sugerido no Projeto de Lei nº 3.612/2012, em tramitação na ALMG.

Uma vez que a cobrança tenha sido efetivamente implantada, os comitês deixarão
de receber recursos do Fhidro. Isso porque parte dos valores arrecadados com a
cobrança irá custear o funcionamento de comitês. Logo, à medida que o comitê se
apresente  adequadamente  estruturado  e  a  cobrança  implantada,  o  Fhidro  ficará
disponível para ser aplicado em outras finalidades nobres, como a de recuperação de
áreas  degradadas  e  a  de  apoio  a  obras  e  atividades  essenciais  à  proteção  dos
recursos hídricos, a exemplo das estações de tratamento de esgoto.

Salienta-se que as queixas e problemas relacionados ao repasse do Fhidro foram
levantados em todas as audiências públicas da Comissão Extraordinárias das Águas,
nos anos de 2013 e 2014, por todos os comitês presentes.

4) Estiagem prolongada e seus reflexos no abastecimento público
A  estiagem  prolongada,  observada  em  2013  e  especialmente  em  2014,  tem

provocado a redução do nível de diversos mananciais do Estado de Minas Gerais, o
que  vem  afetando  as  unidades  de  produção  e  distribuição  de  água  em  vários
municípios.

Constata-se, no momento atual, o quanto esse prolongado período de estiagem tem
prejudicado o abastecimento público de água, inclusive nos grandes centros urbanos,
a exemplo do que acontece em São Paulo. Em Minas, a crise do abastecimento já
tem  seus  reflexos  não  só  no  norte,  mas  também  no  sul  do  Estado  e,  mais
recentemente, na região metropolitana de Belo Horizonte.

4.1) Atuação da Comissão Extraordinária das Águas
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O  tema  da  estiagem  prolongada  foi  amplamente  debatido  pela  Comissão
Extraordinária das Águas nos dois últimos anos. Em 21/5/2014, em audiência pública
na  ALMG,  foram  discutidos  o  abastecimento  público  de  água,  a  condição  dos
reservatórios,  a  disponibilidade  hídrica,  o  racionamento  e  a  garantia  de  oferta.
Presentes na reunião, os representantes dos Serviço Autônomo de Água e Esgoto -
Saaes - dos Municípios de Itaúna, Bocaiuva,  Carmo da Mata, Itabirito,  Manhuaçu,
Itabira  e  Ouro  Preto  explicaram  como vem  sendo  executado  o  serviço  em  seus
municípios e relataram suas dificuldades.

Na  ocasião,  o  representante  da  Copasa-MG  informou  que  ela  atua  em  626
municípios mineiros e que, a despeito da estiagem severa, ainda existia na época da
realização da audiência pública -  21/5/2014 -  uma situação confortável  quanto ao
abastecimento público. Entretanto, salientou que esse conforto era relativo, pois de
certa  forma,  para  períodos  mais  longos,  dependeria  muito  do  ciclo  hidrológico.
Ressaltou ainda a importância da regulamentação da Lei nº 12.503, de 30 de maio de
1997, que cria o Programa Estadual de Conservação da Água.

Essa  norma  objetiva  proteger  e  preservar  os  recursos  naturais  das  bacias
hidrográficas, sujeitas a exploração com a finalidade de abastecimento público ou de
geração de energia elétrica e prevê que as empresas concessionárias de serviços de
abastecimento de água e de geração de energia elétrica, públicas e privadas, ficam
obrigadas a investir, na proteção e na preservação ambiental da bacia hidrográfica
em que ocorrer a exploração, o equivalente a, no mínimo, 0,5% (meio por cento) do
valor total da receita operacional ali apurada no exercício anterior ao do investimento.

4.2) Informações sobre a estiagem e seus impactos
A estiagem no São Francisco é tão crítica que, pela primeira vez na história, atingiu

a simbólica nascente da Serra da Canastra, no Município de São Roque de Minas,
que secou. Com capacidade total de 396 MWh/h, em meados de novembro deste
ano, Três Marias chegou ao nível mais baixo de sua história, quando registrou apenas
2,57% de sua capacidade total. Trata-se do nível mais crítico desde a inauguração,
em 1962. Em 2001, o ano do apagão no Brasil, o nível mínimo de armazenamento na
represa chegou a 8%.

O risco de paralisação da Usina de Três Marias foi mencionado em um documento
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divulgado pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do São Francisco. De acordo com esse
comitê, Três Marias poderia atingir no final de outubro, no mais tardar no início de
novembro, o “volume zero”, ou “volume morto”. Porém, segundo o Operador Nacional
do Sistema - ONS -, o nível do reservatório voltou a subir e alcançou 4,59% no dia 1º
de dezembro.

Com a baixa vazão de água nos rios e os reservatórios secos, algumas cidades
mineiras criaram programas para incentivo de redução de consumo e outras, onde a
situação é mais grave, adotaram o racionamento, tais como Juiz de Fora, Itabira,
Pará de Minas, Igarapé, Formiga, Uberaba, Uberlândia, Lagoa Formosa, Ouro Fino,
Lavras,  Oliveira,  Arcos,  Governador  Valadares,  Carmo  do  Cajuru,  Juatuba,  Rio
Manso, São Joaquim de Bicas, Betim e Ibirité,  entre outros. Nesses municípios, o
abastecimento de água vem sendo interrompido em determinado período do dia.

Além dos municípios acima mencionados, a Copasa-MG admite que há outros nos
quais a situação tende a se tornar mais grave em razão da queda mais acelerada da
vazão de mananciais. Segundo a empresa, a crise hídrica é a pior dos últimos cem
anos. Igual dificuldade enfrentam vários municípios não atendidos pela Copasa-MG.

Em média, a vazão dos rios do Estado de Minas caiu 40%, sendo que há casos
mais críticos. Em algumas cidades, a falta de água já é uma realidade.

Segundo a Copasa-MG, dois  sistemas que abastecem a RMBH -  o Velhas e o
Paraopeba - estão com cerca de 50% da capacidade normal, mas o ideal seria 70%.
Estima-se que a interligação entre os dois sistemas evitará que a crise na captação
de água chegue ao consumidor da RMBH.

5) Plano de recursos hídricos da bacia hidrográfica - Plano diretor
O  planejamento  na  gestão  das  águas  é  um  processo  que  procura  definir  as

melhores  alternativas  de  utilização  dos  recursos  hídricos  e  orientar  a  tomada  de
decisão,  de  modo  a  produzir  os  melhores  resultados  econômicos,  sociais  e
ambientais, sendo essencialmente interativo, em decorrência da variabilidade natural
do  ciclo  hidrológico  e  das  incertezas  quanto  aos  cenários  de  desenvolvimento
socioeconômico.

A legislação federal e estadual que orienta a gestão de recursos hídricos estabelece
que o planejamento de recursos hídricos deve ser elaborado em diversos âmbitos:
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para  as  bacias  hidrográficas  de  rios  de  domínios  dos  estados,  para  as  bacias
hidrográficas de rios de domínio da União, para as unidades da Federação (estados),
e para o país.

O  Plano  Nacional  e  os  Planos  Estaduais  de  Recursos  Hídricos  apresentam,
principalmente, diretrizes ou propostas de ações estratégicas, gerais e nacionais (no
caso do Plano Nacional) ou estaduais (no caso dos Planos Estaduais), enquanto os
Planos de Recursos Hídricos de Bacia Hidrográfica se caracterizam por incluir ações
de natureza executiva e operacional, em vista de sua perspectiva regional (ou local).

Das 36 bacias hidrográficas de Minas Gerais, a maior parte delas (27 bacias) já
elaboraram seu Plano Diretor (Ver Tabela 6). Entretanto, durante as audiências da
Comissão Extraordinária das Águas, foi relatado que vários comitês vêm enfrentando
dificuldades para implantá-los por falta de recursos.

Observa-se, porém, que as dificuldades iniciais de implementação do Plano Diretor
não  são  apenas  financeiras,  mas  também  de  ordem  institucional.  O  sucesso  do
arranjo  institucional  depende  muito  da  implantação  da  agência  de  bacia,  do
fortalecimento  do  comitê,  da  melhoria  do  cadastro  de  usuários  e  de  reuniões  de
convencimento e sensibilização dos usuários.

Tabela 6: Situação das 36 bacias hidrográficas mineiras 
frente à elaboração do plano diretor de bacia

* - A Tabela 6, contendo a situação das 36 bacias hidrográficas mineiras frente à
elaboração  do  plano  diretor  de  bacia  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo,  de
18.12.2014.

Fonte: Igam - http://www.igam.mg.gov.br/gestao-das-aguas/plano-de- recursos-
hidricos

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas informou que o Plano Diretor da
Bacia  está  em  processo  de  atualização,  sendo  essencial  que  todos  os  comitês
promovam uma integração dos planos de bacia,  bem como do Plano Estadual de
Recursos Hídricos com o planejamento urbano.

6) Conflitos pelo uso da água
Observa-se que os usos da água são muitas vezes concorrentes e que a água

reservada para a agricultura pode comprometer a navegação, ou mesmo a geração
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de  energia,  podendo  o  somatório  desses  usos  ameaçar  a  manutenção  do
ecossistema aquático. Para prevenir conflitos, o comitê deve promover o debate e
articular  a atuação das entidades envolvidas.  Caso os conflitos não consigam ser
evitados,  é  também  o  comitê  que  atua  como árbitro,  em  uma primeira  instância
administrativa.

Na sequência, apresenta-se o mapa com as áreas declaradas de conflito em Minas
Gerais, bem como são detalhados os principais conflitos levantados nas audiências
da comissão.

Figura 4 - Mapa de áreas de conflito de Minas Gerais
* - A Figura 4, contendo o mapa de áreas de conflito de Minas Gerais, foi publicada

no Diário do Legislativo, de 18.12.2014.
A  Comissão  Extraordinária  das  Águas  participou  de  uma  audiência  pública

promovida pelo Comitê de Defesa da Bacia do Rio Urucuia - Comdru - em Buritis, no
dia 12/11/2014, quando os agricultores familiares e assentados da reforma agrária do
Município  de  Buritis  relataram  estar  havendo  dificuldade  de  acesso  à  água  para
consumo  humano  e  dessedentação  animal.  Eles  atribuíram  essa  situação  a
barramentos  irregulares,  voltados  para  a  irrigação,  feitos  na  cabeceira  de  vários
córregos do município, que impediam a água de chegar às comunidades.

Os  participantes  relataram  que  quatro  córregos  e  três  cachoeiras  já  estavam
praticamente secos em função da redução do volume de água do principal rio  da
cidade, o Urucuia, que é um dos principais afluentes do Rio São Francisco.

Observa-se,  nesta questão,  o  quanto emblemática  é  a situação de se  criar  um
Comitê de Defesa do Rio Urucuia, a despeito de já existir o Comitê de Bacia do Rio
Urucuia. O argumento apresentado para criação de um segundo comitê é de que o
CBH  Urucuia  estava  dominado  e  controlado  pelos  irrigantes  e  que  não  tinha
disposição  de  acolher  nem  de  encaminhar  uma  reivindicação  de  interesse  dos
pequenos agricultores.

Um comitê de bacias cumprirá efetivamente seu papel quando a sociedade, como
um todo, e os três segmentos estiverem devidamente representados.

6.1) Indisponibilidade hídrica - Outorga coletiva
Em  algumas  áreas  pertencentes  às  bacias  hidrográficas  do  Estado  de  Minas
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Gerais, observam-se situações de indisponibilidade hídrica, quando a somatória das
demandas por água por parte de diversos usuários requerentes é superior  àquela
vazão ou volume de recursos hídricos disponível para a outorga.

Na  audiência  pública  da  Comissão  Extraordinária  das  Águas  em  Uberaba,  foi
verificado  conflito  na  Bacia  do  Rio  Araguari,  onde  o  uso excessivo  dos  recursos
hídricos impede a liberação da outorga do uso da água em alguns locais. Para o Rio
Claro já não pode ser outorgada nenhuma vazão adicional, embora o Município de
Uberaba esteja demandando vazão adicional para fins de abastecimento público.

Nesse sentido, o Projeto de Lei nº 2.955/2012, que dispõe sobre a outorga coletiva
do  uso  de  recursos  hídricos,  permite  a  regulamentação,  pelo  poder  público,  do
procedimento de alocação negociada de uso de recursos hídricos no caso de sub-
bacia previamente demarcada como “área de conflito”,  assim entendida a área na
qual for constatado que a demanda pelo uso de recursos hídricos é superior à vazão
ou ao volume disponível para a outorga de direito de uso.

A proposição também pretende disciplinar a realização de ajustes na outorga e na
cobrança pelo uso da água, de modo que os usuários sejam estimulados a investir
em ações de regularização da disponibilidade de recursos hídricos

A outorga  coletiva  é,  em  verdade,  um  processo  único  de  outorga  que  deverá
acolher os estudos realizados no âmbito da alocação negociada da água entre os
diversos usuários.

Os dispositivos de outorga coletiva e alocação negociada de uso da água remetem
a  práticas  atualmente  executadas  pela  Agência  Nacional  de  Águas  e  por  vários
estados,  inclusive por  Minas Gerais.  Trata-se de  um método de negociação e de
alocação  da  água  em  situações  de  conflito  ou  escassez  iminente,  conciliando
otimização  do  uso  múltiplo  de  águas  e  legitimidade  social.  No  Estado,  esses
mecanismos ainda carecem de melhor regulação normativa.

6.2) Operação dos reservatórios das hidrelétricas
Outro conflito muito recorrente nas audiências públicas da Comissão Extraordinária

das  Águas,  nos  anos  de  2013  e  2014,  especialmente  devido  à  estiagem  atípica
observada  no  período,  refere-se  à  operação  dos  reservatórios  pelo  Operador
Nacional do Sistema Elétrico, que, em suas decisões, nem sempre vem considerando
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os usos múltiplos das águas. A Lei Nacional nº 9.443, de 1997, assegura a todos os
usuários a igualdade de acesso aos recursos hídricos, dando prioridade ao consumo
humano e à dessedentação de animais, em casos de escassez.

Em  audiência  pública  no  Município  de  Alfenas,  em  4/7/2013,  foi  relatada  pelos
participantes grande preocupação com o nível da água da Represa de Furnas, na
bacia do Rio  Grande.  O deplecionamento  expressivo  do nível  do reservatório  em
2013  e  2014  vem  afetando  diretamente  mais  de  um  milhão  de  pessoas,  com
prejuízos para atividades diversas, como navegação, agricultura irrigada, pecuária,
piscicultura, esportes e turismo. Nesse sentido, foi solicitado que os comitês de bacia
pudessem ter acesso antecipado às decisões da ONS com relação à operação dos
reservatórios, para que as comunidades possam se planejar frente à diminuição dos
níveis das represas.

Em  audiência  pública  no  Município  de  Muriaé,  em  7/5/2014,  o  presidente  da
Comissão  Extraordinária  das  Águas,  Almir  Paraca,  chamou  atenção  para  o
deplecionamento  da  Represa de Peixoto,  no  Rio  Grande,  em até  13  metros,  por
determinação do ONS, para geração de energia elétrica em Furnas. Nesse sentido,
foi  realizada  em  Delfinópolis  uma  audiência  pública  da  Comissão  de  Política
Agropecuária e Agroindustrial da ALMG, no dia 19/4/2014, para debater a questão e
os participantes se mostraram preocupados com o impacto da redução acentuada do
nível  da  represa,  com  prejuízos  para  atividades  diversas,  como  navegação,
agricultura irrigada, pecuária, piscicultura e turismo

Em audiência pública na ALMG, em 21/5/2014, o prefeito de Pirapora, Léo Silveira,
apresentou sua preocupação com a utilização das águas do São Francisco para uso
de energia elétrica na represa de Três Marias. Segundo ele, a vazão atual está no
mínimo que a cidade consegue para captar água por gravidade, que é de 250 m³ por
segundo.

6.3) Água no transporte de minério
Os minerodutos são tubulações que transportam minério de ferro até o local do seu

beneficiamento ou do porto por onde será exportado, sendo que o minério de ferro
antes de ser transportado é misturado à água formando uma polpa de concentrado de
minério. O transporte por dutos, do ponto de vista financeiro, são economicamente
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viáveis, pois demandam investimentos de implantação inferiores aos de uma ferrovia,
além de permitirem alterações no traçado, reduzindo assim o comprimento total do
trajeto. Além disso, o transporte de polpa por tubulações gera custos operacionais
muito  inferiores  em relação ao  transporte  por  ferrovia.  O  grande problema desse
modal de transporte, na avaliação de muitos, é o uso intensivo de água, haja vista
que o mineroduto funciona 24 horas por dia e 365 dias por ano. Por isso, têm sido
alvo de críticas por colocarem em risco o atendimento aos usos múltiplos da água,
especialmente no que se refere ao abastecimento público.

A nossa legislação de uso e proteção da água preconiza o gerenciamento integrado
dos recursos hídricos com vistas ao uso múltiplo, reconhecendo-os como bem natural
de  valor  ecológico,  social  e  econômico,  cuja  utilização  deve  ser  orientada  pelos
princípios  do desenvolvimento sustentável.  Ressalta mais, que é dever do Estado
garantir  por  meio  de  ações  o  uso  múltiplo  racional  dos  recursos  hídricos  e  sua
proteção  contra  a  superexploração  e  contra  atos  que  possam  comprometer  a
perenidade  das  águas,  priorizando  no  seu  uso  o  abastecimento  público  e  a
manutenção dos ecossistemas.

A Tabela 7 apresenta um detalhamento dos minerodutos de Minas Gerais.
Tabela 7: Minerodutos de Minas Gerais

* - A Tabela 7, contendo os Minerodutos de Minas Gerais, foi publicada no Diário do
Legislativo, de 18.12.2014.

Durante audiência pública  realizada na ALMG em 26/8/2013,  as  críticas  à ação
predatória  das  mineradoras  supera  de  longe  os  benefícios  sociais  gerados  pelo
desenvolvimento  econômico,  segundo  os  pronunciamentos  dos  convidados
participantes dessa reunião.

O Ibama informou que se encontra em tramitação naquele órgão o licenciamento de
4  minerodutos  mineiros,  sendo  que  o  mineroduto  do  Projeto  Minas-Rio  (Anglo
American)  obteve  recentemente  licença  de  operação  e  está  em  funcionamento,
apesar do  status desse projeto no sistema de informações do órgão ainda não ter
sido alterado.

Em  2/6/2014,  a  Comissão  Extraordinária  das  Águas  visitou  os  Municípios  de
Salinas e Coronel Murta para verificar as condições hídricas da Bacia Hidrográfica do
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Rio Jequitinhonha, em razão da outorga de água de 1,72 m³/s concedida pela ANA à
empresa Sul Americana de Metais - SAM -, do Grupo Votorantim, para execução do
projeto Vale do Rio Pardo.

Esse projeto de mineração pretende operar uma mina para extração do minério de
ferro  no  Município  de  Grão  Mogol,  uma  usina  de  beneficiamento  aumentar  a
concentração do produto e um mineroduto de 482 Km de extensão, para o transporte
desse minério até o porto de Ilhéus (BA).

Por  ocasião  das visitas  a  Salinas  e  Coronel  Murta,  ocorreram atos públicos de
repúdio  à  construção  do  mineroduto,  que  utilizará  grande  volume  de  águas  da
represa de Irapé, onde está instalada a usina hidrelétrica de mesmo nome, no Rio
Jequitinhonha. A Cemig, que construiu e opera a usina, informou que a represa 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.

Em síntese, a comissão comprovou in loco a dificuldade, por parte da população de
Salinas e de 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 Ihéus, na Bahia.

Considerando que a utilização da água para fins de transporte de minério de ferro
inviabiliza outros usos, uma vez que o recurso hídrico é transposto para outras bacias
e mesmo para o mar, estamos propondo neste relatório a realização, na ALMG, de
evento institucional para debater com maior profundidade os impactos e os benefícios
da utilização atual e futura desse modal de transporte de minério de ferro.

7) Saneamento
A despeito  dos  avanços  e  da  ampliação  gradual  da  cobertura  dos  serviços  de

saneamento  básico  no  Estado,  ainda  são  observadas  condições  sanitárias
insatisfatórias em grande parte das bacias hidrográficas mineiras. É realidade comum
o  lançamento  de  esgotos  sanitários  não  tratados,  a  disposição  inadequada  de
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resíduos sólidos nas mediações de cursos d’água ou em locais sem infraestrutura
adequada,  loteamentos  clandestinos,  etc.  A deficiência  no  saneamento,  além  de
provocar a degradação dos cursos d’água, tem reflexos imediatos nos indicadores de
saúde. Os efeitos na economia também são evidentes. O turismo, uma atividade que
depende de boas condições ambientais para seu desenvolvimento, sofre com a falta
de saneamento.

Durante as audiências da Comissão Extraordinárias das Águas, foram relatados os
seguintes problemas relacionados ao saneamento:

- O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paraopeba apresentou um levantamento
do uso e ocupação do solo e da água na bacia, tendo relatado que das 52 sub-bacias
que compõem a Bacia Hidrográfica do Rio Paraopeba, foi identificado uso humano
em 37,  sendo que,  dessas,  11  têm monitoramento  sistemático,  que se  resume a
quatro análises da água por ano. Nessas 11 sub-bacias monitoradas, o limite máximo
de ocorrência de óleos e graxas é ultrapassado em 100% das análises. Há também
muito registro de cianeto, coliformes, sulfeto e manganês, entre outras substâncias
poluentes,  decorrentes em grande parte  das atividades  de agricultura,  mineração,
siderurgia, metalurgia e galvanoplastia exercidas na bacia.

- Os Comitês de Bacia Hidrográfica dos Rios Mogi-Guaçu e Pardo apontaram que
os cursos d'água dos Municípios de Andradas e Poços de Caldas vêm recebendo
intenso lançamento de esgoto bruto. Em 2013, no Município de Poços de Caldas,
70% do esgoto estaria sendo lançado, sem tratamento, nos cursos d'água. Das três
estações  de  tratamento  de  esgoto  -  ETEs  -  existentes  no  município,  duas  não
estariam funcionando.

- A revitalização urgente do São Francisco, com soluções efetivas para os principais
problemas  que  afetam  o  rio  e  seus  afluentes  no  Norte  de  Minas,  vem  sendo  a
prioridade das  ações do Comitê  dos  Afluentes Mineiros  do Médio  São Francisco,
segundo  informado  em  audiência  pública  no  Município  de  São  Francisco,  em
7/8/2013. Diversos lançamentos de esgoto bruto no Rio São Francisco evidenciam o
preocupante  estágio  de  degradação  desse  curso  d´água:  ele  vem  apresentando
quantidade preocupante de cianobactérias, que podem produzir toxinas prejudiciais à
saúde, além de provocar a mortandade de peixes. A degradação ambiental do rio tem
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sido agravada pela redução do volume de suas águas devido à estiagem prolongada
de 2013/2014, que vem prejudicando também a navegação do rio.

- Durante audiência pública na cidade de Três Marias, em 21/8/2013, foi informado
que todo o esgoto do município estava sendo lançado, sem tratamento, no córrego
Barreiro Grande, afluente do São Francisco, uma vez que a estação de tratamento de
esgoto  da  cidade  se  encontra  temporariamente  parada  devido  à  necessidade  de
reparos e manutenção.

- Durante audiência pública na cidade de Ipatinga, em 4/9/2013, destinada a ouvir
os  comitês  mineiros  do  Rio  Doce,  a  Copasa-MG  informou  que  vem  havendo
problemas relativos a cianobactérias na bacia do Rio Doce, esclarecendo que, apesar
de não ser tóxica, essa espécie confere odor e gosto à água. O deputado Pompílio
Canavez  ressaltou  a  publicação  de  um  artigo  no  jornal  Valor  Econômico do  dia
3/9/2013, o qual relata a situação extrema de degradação ambiental da Bacia do Rio
Doce e a consequente redução da vazão. Segundo o artigo, a Cemig e a mineradora
Vale estão desligando duas hidrelétricas na região - Aimorés e Porto Estrela - em
determinados horários do dia, devido à baixa vazão do rio.

- Durante audiência pública realizada no Município de Juiz de Fora, em 14/10/2013,
o Comitê da Bacia Hidrográfica dos Afluentes Mineiros dos Rios Preto e Paraibuna
destacou que os mananciais e nascentes da bacia estão em risco devido à poluição,
ao impacto de obras públicas e às ocupações irregulares. Na ocasião, foi informado
que a bacia dos Rios Preto e Paraibuna vem sofrendo grande impacto com a poluição
difusa  (proveniente  de  agrotóxicos,  lixo,  óleo,  queimadas  e  outros  poluentes)  e
também com o lançamento de esgoto. Apenas o Município de Juiz de Fora possui
ETE com capacidade de tratamento de 10% do esgoto gerado. Os demais municípios
da bacia  ainda  não tratam os  esgotos  que são lançados  diretamente  nos  cursos
d'água, embora a maioria deles já conte com o Plano de Saneamento, elaborado pelo
Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica dos Rios Preto e Paraibuna - Ceivap -,
que abrange comitês de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, em parceria com
a Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul -
Agevap.  O  comitê  também  fez  críticas  à  descontinuidade  dos  projetos  estaduais
Bolsa  Verde  e  Promata  e  fez  ainda  ponderações  em  relação  aos  impactos  de
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ocupações irregulares no entorno das duas represas que abastecem Juiz de Fora: a
de São Pedro e a Dr. João Penido.

A Lei  11.445, de 2007, que instituiu a Política Nacional  de Saneamento Básico,
exige que as prefeituras elaborem o Plano Municipal de Saneamento Básico - PMSB
-, que envolve abastecimento de água, rede de esgoto, manejo de resíduos sólidos e
redes pluviais urbanas. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, instituída em 2010,
exige a criação do Plano Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos, e prevê
a extinção dos lixões até 2014.

Em setembro de 2013, cerca de 90% dos municípios mineiros ainda não tinham
elaborado  seus  Planos  Municipais  de  Saneamento  Básico,  em  atendimento  à
exigência da Lei 11.445, de 2007.

O governo federal publicou o Decreto nº 8.211, de 2014, que altera o artigo 26 do
Decreto nº 7.217, de 2010, que regulamenta a Lei do Saneamento Básico (Lei nº
11.445, de 2007), prorrogando para o dia 31 de dezembro de 2015 o prazo final para
a elaboração dos Planos Municipais de Saneamento Básico, previsto anteriormente
para 31 de dezembro de 2014. O não cumprimento do prazo por parte dos municípios
titulares dos serviços de saneamento acarretará bloqueio de repasses federais para a
realização de projetos na área.

De acordo com o órgão, os principais motivos para o atraso são o alto custo e a
complexidade  técnica  dos  planos,  aliado  ao  baixo  orçamento  municipal,  além  de
desinteresse político.

Em vista das dificuldades dos municípios em tomar para si a elaboração do seu
PMSB, programas governamentais e comitês e agências de bacia têm assumido a
incumbência de desenvolvê-los mediante parcerias, convênios, etc.

A Agevap  vem  apoiando  os  municípios  mineiros  da  Bacia  Hidrográfica  do  Rio
Paraíba do Sul, na elaboração dos planos.

Do mesmo modo, o CBH Velhas criou uma parceria com os municípios, ajudando-
os a fazer seus planos municiais de saneamento, por meio de apoio técnico.

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Piracicaba, com apoio da IBIO - AGB Doce,
agência de água da Bacia do Rio Doce, está destinando recursos da cobrança pelo
uso da água aos demais municípios da bacia para elaboração dos Planos Municipais
de Saneamento Básico.
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8) Abastecimento público de água - Redução das perdas
A  perda  de  água  é  considerada  como  um  dos  principais  indicadores  de

desempenho operacional  das  prestadoras de serviços  de  saneamento em todo o
mundo.

As  perdas  de  água são muito  elevadas  no Brasil  e  têm  se mantido  em níveis
próximos a  40% nos  últimos doze  anos,  ainda que seja possível  notar  uma leve
tendência de queda nos últimos anos. O nível de perdas no Brasil passou de 45,6%
em 2004 para 36,9% em 2012, segundo o Sistema Nacional de Informações sobre
Saneamento - SNIS. Isso significa que as companhias de saneamento básico estão
muito  distantes  das  metas  estabelecidas de  menos de 25%.  O Japão,  referência
mundial nessa área, registra desperdício entre 3 e 5%.

As perdas ocorrem em todos os componentes de um sistema de abastecimento de
água, desde a captação até a entrega de água tratada ao consumidor final. Elas são,
em grande parte, causadas pela operação e manutenção deficiente das tubulações e
inadequada gestão comercial das empresas de saneamento. Por isso, a vinculação
entre o nível de perdas de uma empresa e sua eficiência operacional é total.

As perdas reais correspondem ao volume de água produzido que não chega ao
usuário final devido à ocorrência de vazamentos e extravasamentos, que podem ser
visíveis  e  não  visíveis.  As  perdas  aparentes  correspondem  ao  volume  de  água
consumido,  porém não contabilizado pela  prestadora de  serviços  de  saneamento,
sendo decorrentes de erros de medição, fraudes, ligações clandestinas e falhas no
cadastro comercial.

A  quantificação  das  perdas,  bem  como  a  implementação  de  programas
estratégicos, objetivando sua redução, constitui importante medida cujos benefícios
incluem a redução dos custos de produção e a ampliação da oferta - pois induz à
redução de desperdícios, pela tarifação dos volumes efetivamente consumidos

Além disso, a empresa pode postergar investimentos necessários para atender ao
aumento  da  demanda  decorrente  do  crescimento  populacional.  Entre  aumentar  a
capacidade de produção de água e diminuir as perdas de água, a segunda alternativa
será, em muitos casos, a mais adequada do ponto de vista econômico-financeiro e
também ambiental. Com o aumento da eficiência na produção e distribuição de água,
a mesma quantidade produzida atende mais pessoas.
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Há, portanto, um caminho promissor a ser percorrido pelas empresas brasileiras de
saneamento para elevar sua eficiência operacional. Note-se, entretanto, que soluções
para  o  problema  das  perdas  em  grandes  cidades  demandam  planejamento,
conhecimento e persistência das ações; resultados rápidos podem ser obtidos, mas o
verdadeiro equacionamento é de longo prazo.

Encontra-se  em  tramitação  na  Câmara  dos  Deputados  o  Projeto  de  Lei  nº
6402/2013, que dispõe sobre a redução no índice de perdas pelas concessionárias ou
permissionárias  dos  serviços  públicos  de  distribuição  e  abastecimento  de  água
potável.

A proposição torna obrigatório o cumprimento de metas para o índice de perdas por
ligação em três horizontes temporais, a saber: nos primeiros cinco anos de vigência;
em dez anos de vigência; e após quinze anos de vigência. Adicionalmente, atribui ao
Ministério  das  Cidades  a  responsabilidade  pela  normatização  e  fiscalização  do
disposto na lei e pela punição decorrente do seu descumprimento.

9) Águas minerais
Foi realizada audiência pública em 14/8/2013, no município de São Lourenço, com

foco na gestão das águas minerais. O consenso entre os participantes foi que as
iniciativas prioritárias para combater a exploração das águas até o seu esgotamento
seriam  a  gestão  integrada  das  águas  minerais  e  dos  recursos  hídricos  e  uma
fiscalização mais rigorosa para o Circuito das Águas.

Na  ocasião,  foi  evidenciada  a  necessidade  de  que  as  águas  minerais  sejam
protegidas  e  preservadas  e  de  que  sua  exploração  seja  regida  também  pela
legislação de recursos hídricos. Além disso, foi ressaltado que os comitês de bacia
hidrográfica  deveriam  ter  acesso  às  informações  sobre  as  áreas  de  restrição  e
controle, o que não vem ocorrendo. Foi ainda amplamente discutida a necessidade
de considerar, do ponto de vista da legislação federal, as águas minerais como um
recurso  hídrico,  e  não  somente  mineral,  bem  como  de  cobrar  fiscalização  mais
rigorosa e segura.

Os recursos hídricos e as águas minerais são tratados de forma diferenciada no
ordenamento  jurídico  brasileiro.  Enquanto  o regime de aproveitamento  das águas
minerais é regido especificamente pelo Código de Águas Minerais - CAM -, Decreto-
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Lei nº 7.841, de 1945, e, em caráter subsidiário, pelo Código de Mineração - CM -,
Decreto-Lei nº 227, de 1967, a proteção dos recursos hídricos e o regime jurídico de
seu uso estão disciplinados pela Lei nº 9.433, de 1997, que dispõe sobre a Política
Nacional de Recursos Hídricos.

Salienta-se que se encontra em tramitação no Congresso Nacional o Projeto de Lei
nº 5.807/2013, que revoga o atual Código de Mineração (Decreto-Lei nº 227, de 1967)
e modifica todas as regras para a exploração e explotação de bens minerais no país.
O  novo  Código  de  Mineração  prevê  três  regimes  de  exploração:  licitação,
chamamento público e autorização. Para a exploração de água mineral, é prevista
autorização na forma de regulamentação, como ocorre com a exploração de argilas e
de rochas ornamentais. Com isso, os processos de licenciamento serão simplificados.

Ainda em audiência pública na cidade de Alfenas, em 4/7/2013, foi destacado pelo
coordenador das Promotorias de Justiça de Defesa do Meio Ambiente da Bacia do
Rio Grande, Dr. Bergson Cardoso Guimarães, o fato de as águas minerais não serem
consideradas recursos hídricos, mas sim minérios, estando diretamente sujeitas ao
Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM -, sem fiscalização e controle
por parte da Política Nacional de Recursos Hídricos.

Para esclarecer eventuais conflitos de competência entre o Ministério de Minas e
Energia e o de Meio Ambiente, o Conselho Nacional de Recursos Hídricos aprovou a
Resolução nº 76, de 2006, que estabelece diretrizes gerais para a integração entre a
gestão de recursos hídricos e a gestão de águas minerais, termais, gasosas, potáveis
de mesa ou destinadas a fins balneários.

A  resolução  objetiva  harmonizar  as  legislações  concorrentes,  quais  sejam  os
Códigos de Mineração e de Águas Minerais e a Lei nº 9.433, de 1997, com vistas a
facilitar  o processo de integração,  a partir  do  compartilhamento de  informações e
compatibilização de procedimentos. Define também que o órgão gestor de recursos
minerais dará conhecimento do requerimento de autorização para pesquisa de água
mineral  e  respectiva  área  ao  órgão  gestor  de  recursos  hídricos,  que  deverá  se
manifestar sobre possíveis impedimentos.

Por sua vez, o órgão gestor de recursos hídricos deverá informar ao órgão gestor
de recursos minerais as outorgas de direito de uso de recursos hídricos, demais atos



1702
____________________________________________________________________________

autorizativos e os usos cadastrados existentes na área requerida para pesquisa e em
seu entorno, bem como a existência de áreas de restrição e controle que possam ter
interferência na área requerida.

10) Programa Água para Todos
O Decreto Federal 7.535, de 2011, institui o programa nacional de universalização

do acesso de uso da água, conhecido popularmente como Água para Todos, que
institui políticas públicas para regiões que sofrem com escassez de água. O programa
integra o Plano Brasil sem Miséria e tem como meta principal a universalização do
acesso à água para a população rural do semiárido brasileiro. Em Minas Gerais, o
programa, executado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento dos Vales do
Jequitinhonha e Mucuri e do Norte de Minas, objetiva a ampliação do abastecimento
regular  de  água para  o  consumo humano e  para  o  desenvolvimento  sustentável,
inclusive  nas  localidades  com  população  inferior  a  200  habitantes,  por  meio  de
intervenções estruturais em espaços regionais localizados nas áreas de abrangência
do semiárido mineiro e seu entorno - áreas com maior incidência de seca.

Durante a audiência pública da Comissão Extraordinária das Águas para debater a
execução do Programa Água para Todos, em 13/5/2013 na ALMG, foi relatado que o
Norte de Minas vem sendo privilegiado na execução do Programa Água para Todos,
em detrimento dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Lideranças regionais do Vale do
Jequitinhonha  questionaram  a  forma  como  o  programa  vem  sendo  executado,
alegando que, até o momento, há apenas projetos de poços artesianos e sistemas
simplificados de abastecimento, e não obras mais estruturantes e duradouras.

11)  Agência  de  bacia  hidrográfica  e  sua  relação  com  os  gestores  de  recursos
hídricos, em especial as agências da água

A cobrança pelo uso da água bruta para fins econômicos, instrumento de gestão
previsto em lei, possibilitou a organização e contratação das agências de bacia para o
papel de braço executivo dos comitês, por decisão dos CBHs e delegação do Estado,
para cumprir a lei 9.433, de 1997. As agências dispõem de 7,5% dos recursos da
cobrança pelo uso da água para organizar seus escritórios, criando uma infraestrutura
operacional de caráter técnico, administrativo e financeiro forte.

Como têm o poder de executar os projetos aprovados pelos comitês, contratados
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em licitações,  a agência se torna uma referência direta para essas enfraquecidas
entidades.  Os  integrantes  dos  comitês,  não  tendo  as  condições  empresariais  de
dedicação integral  que têm os  funcionários  das agências,  ocupam-se com outros
afazeres profissionais,  além de morarem em localidades distintas e não se verem
frequentemente. Com isso, reúnem-se apenas algumas vezes por ano.

Acresce que atualmente não é permitido receber salários para se dedicar à direção
dos comitês. Não estando ligada diariamente às atividades dos comitês, a diretoria
fica sem meios para o efetivo exercício do poder legalmente atribuído. Esse poder
passa a ser exercido, de fato, pelas agências, que têm acesso aos profissionais, aos
recursos e dispõem de escritórios com infraestrutura e meios para se comunicar com
todos  os  membros  dos  comitês,  que  perdem  importância  ante  essa  máquina
poderosa.

Produz-se, então, uma inversão de papéis de efeito politicamente degradante ao
funcionamento do conjunto do sistema. Quem dirige quem, e como isto se dá, é uma
questão importante que precisa ser enfrentada nos debates dos CBHs e pelo Poder
Executivo.

As  agências  de  água  são  os  organismos  da  bacia  com  maior  acesso  às
informações sobre as realidades locais, já que são elas as principais responsáveis
pela geração, tratamento e divulgação de informações a serem utilizadas nos planos
de gestão de bacias. Acompanhando o dia a dia das bacias, elas têm mais elementos
para conhecer detalhadamente seus quadros naturais, econômicos e sociais. Mas as
atividades, propostas e relatórios das agências dependem da aprovação dos comitês,
os quais devem, portanto, saber avaliar e interpretar as informações apresentadas e
necessárias ao processo decisório.

Sem  tal  controle,  os  comitês,  ou  certos  setores  neles  representados,  ficam
vulneráveis  e  obrigados  a  aprovar  o  que  não  conhecem.  Sem  o  domínio
informacional,  um ator  ou  organismo perde poder  de  influência  e  decisão.  Esses
desequilíbrios potenciais de informação podem “deformar” a atuação dos comitês em
função de indivíduos ou setores mais bem organizados.

Dessa forma, é de fundamental importância que os comitês realizem continuamente
um  trabalho  de  preparação,  educação  e  informação  de  seus  integrantes,  com  o
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objetivo  de  evitar  ou  minimizar  problemas  derivados  do  desequilíbrio  de  forças
internas, como arranjos locais ou setoriais que possam defender interesses próprios
acima  do  interesse  comum  de  melhoria  da  qualidade  ambiental  das  bacias  e,
consequentemente, da qualidade de vida dos cidadãos.

12) Tecnologias sociais
Tecnologia  Social  compreende  produtos,  técnicas  ou  metodologias  reaplicáveis,

desenvolvidos  na  interação  com  a  comunidade  e  que  representem  soluções  de
transformação social. Podem aliar saber popular, organização social e conhecimento
técnico-científico.  Importa  essencialmente  que  sejam  efetivos  e  reaplicáveis,
propiciando desenvolvimento social em escala.

Durante audiência pública na cidade de São Francisco, realizada em 7/8/2013, foi
ressaltada a  importância das barraginhas utilizadas  para acumulação da água da
chuva, as quais vêm contribuindo para a recuperação das nascentes e cursos d'água
na região. Também entusiasta das barraginhas, o deputado Almir Paraca informou
que, na Bacia do Rio Urucuia, foram implantadas cerca de 15 mil barraginhas, que
muito têm contribuído para a revitalização dos recursos hídricos.

Também foi realizada uma audiência pública no Município de Arinos, em 6/9/2013,
no Distrito de Sagarana, no Centro de Referência em Tecnologias Sociais do Sertão,
para debater as tecnologias sociais empregadas na preservação, manejo e gestão do
patrimônio  hídrico.  O  deputado  Almir  Paraca  manifestou  preocupação  com  a
preservação das bacias hidrográficas. Ele informou que as chamadas barraginhas,
que  são  pequenos  açudes  para  contenção  de  água  da  chuva,  além  de
proporcionarem  melhores  condições  para  as  famílias  do  meio  rural,  diminuem  os
danos ambientais,  principalmente a erosão e o assoreamento.  Por  isso,  defendeu
uma política pública mais efetiva para que essa tecnologia social seja disseminada
em todo o Estado.

O deputado exemplificou com a experiência na bacia do Rio Urucuia, onde, com o
apoio da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco - Codevasf  -,
foram  construídas  15  mil  barraginhas,  que  permitiram recuperar,  nas  microbacias
onde foram construídas, cursos d'água que antes estavam secos.

5 - CONCLUSÕES
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A discussão sobre águas é complexa e envolve um amplo espectro de situações.
Diante disso, para o desenvolvimento de sua missão, a Comissão Extraordinária das
Águas elegeu como prioridade a bacia hidrográfica, na qualidade de unidade territorial
de planejamento da Política Nacional e Estadual de Recursos Hídricos, a partir  da
atuação dos comitês de bacia hidrográfica, tendo em vista a relevância da atribuição
legal a eles conferida pela atual legislação de águas.

Lamentavelmente,  a  implementação  da  legislação  de  águas  em  Minas  Gerais,
nesse ponto,  ainda não avançou muito.  Os  comitês,  como vimos ao longo deste
relatório,  ainda  estão,  em  sua grande  maioria,  patinando,  e  com  eles,  por  óbvio,
também  patina  o  fundamento  da  bacia  hidrográfica  como  unidade  territorial  de
planejamento da política de recursos hídricos.

Em face da proposta de trabalho estabelecida pela Comissão Extraordinária das
Águas no início de sua atuação, estamos convencidos de que ela conseguiu alcançar
os  objetivos  perseguidos,  de  conhecimento  da  atuação  dos  comitês,  que,
reafirmamos, precisam ser valorizados, e, através deles, das inúmeras dificuldades
vivenciadas nas bacias hidrográficas, especialmente em relação aos usos múltiplos
de recursos hídricos.

Como resultado final das inúmeras audiências públicas,  visitas e reuniões desta
comissão,  apresentamos,  no  item  “5.1  -  Recomendações”,  as  proposições  que,
acreditamos, poderão contribuir para o aprimoramento e a melhoria da gestão e da
legislação de recursos hídricos no Estado. De imediato, podemos mencionar duas
grandes conquistas da comissão:

- Sua atuação decisiva na manutenção de receita da Compensação Financeira pela
Utilização dos Recursos Hídricos para Fins de Geração de Energia Elétrica no Fhidro
e no Sisema, por ocasião da discussão do Projeto de Lei nº 4.440/2013, de autoria do
Executivo;

- A Mensagem nº 719, de 24 de outubro de 2014, do governador do Estado, na qual
encaminha substitutivo ao Projeto de Lei nº 5.272/2014, que altera a Lei nº 15.910, de
2005, que dispõe sobre o Fhidro, o qual também promove alteração na Lei nº 13.199,
de 1999, que dispõe sobre a Política Estadual de Recursos Hídricos.

Nesse substitutivo, destacamos três grandes medidas voltadas para a valorização
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dos comitês de bacia hidrográfica, e, em decorrência, para o impulso à implantação
do princípio da bacia hidrográfica como unidade territorial de planejamento:

- A previsão de que os programas, projetos e ações destinados ao Fhidro deverão
ser submetidos à prévia análise dos comitês de bacia hidrográfica, na respectiva área
de atuação, com poder para deliberar sobre a matéria, norteado pelo Plano Diretor de
Recursos Hídricos da bacia;

- O estabelecimento de percentual de até 15% do valor total anual do Fhidro, para
fins de custeio de ações de estruturação física e operacional dos comitês, em face
dos atuais 7,5%;

- A previsão, expressa na lei da Política Estadual de Recursos Hídricos, de repasse
aos comitês de até 10% do total arrecadado com a cobrança pelo uso de recursos
hídricos, para fins de sua estruturação física e operacional.

5.1 - RECOMENDAÇÕES
A maioria  das  recomendações  a  seguir  são  fruto  das  discussões,  reflexões  e

demandas apresentadas nas reuniões, audiências públicas e visitas realizadas pela
Comissão Extraordinária das Águas, ao longo de seu trabalho nos anos de 2013 e
2014.

Além  dessas  recomendações,  tomamos  a  liberdade  de  fazer  também  outras
proposições, que são devidamente justificadas, tendo em vista a sua correlação com
os temas debatidos e a competência atribuída à comissão de realização de estudos
sobre recursos hídricos.

5.1 Inserção dos temas água e segurança hídrica entre os prioritários da agenda 
do governador do Estado. 

5.2 Fortalecimento do Sisema.

DESTINATÁRIO: Governador do Estado

5.3 Alteração do Regimento Interno da ALMG com o objetivo de incluir, entre as 
comissões permanentes, a Comissão das Águas.

5.4 Realização de seminário legislativo ou de conferência sobre águas.

5.5 Realização de fórum técnico com a finalidade de promover reflexão sobre o 
uso da água como modal de transporte de minério de ferro em parceria com 



1707
____________________________________________________________________________

as Comissões de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, de Minas e 
Energia e de Transportes, Comunicação e Obras Públicas

DESTINATÁRIO: Mesa da ALMG

Quatro  grandes  fundamentos  motivaram  a  criação,  em 2013,  da  Comissão das
Águas pela Mesa da Assembleia. Primeiro, a definição do ano de 2013 como o Ano
Internacional de Cooperação pela Água pela Unesco. Segundo, a necessidade de se
promover o uso racional e sustentável dos recursos hídricos, inclusive para assegurar
a sua disponibilidade para as  gerações  futuras.  Terceiro,  o caráter  pioneiro  desta
Casa no debate e na criação de legislação sobre o uso de recursos hídricos no Brasil.
E quarto, a necessidade de atualização das normas estaduais sobre o tema.

Partindo desses fundamentos, a Comissão das Águas promoveu um amplo debate,
ao longo dos anos de 2013 e 2014, com os principais gestores de recursos hídricos
no Estado. Ouviu os comitês de bacia hidrográfica, o Projeto Manuelzão, a Semad, o
Igam, a Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais -
Fetaemg -,  a  Federação  da Agricultura  e  Pecuária  do  Estado  de  Minas  Gerais  -
Faemg -, a Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento - Assemae
-, especialistas, pesquisadores, prefeituras, Copasa-MG, Copanor, organizações não
governamentais de defesa das águas, entre outras instituições de peso, e promoveu
ainda visitas técnicas para conhecer as realizações e os problemas relacionados às
águas.

Foram 26 audiências públicas ocorridas nesse período, em todas as regiões do
Estado.  Como  resultado,  podemos  afirmar  que  o  cenário  das  águas  é,  além  de
extremamente complexo, muito preocupante.

Especialmente  nos  anos  de  2013  e  2014,  as  águas  passaram  a  ser  assunto
recorrente na mídia. Em Minas Gerais, localidades que jamais haviam enfrentado a
falta  de  água,  como as da região  Sul,  passaram a conviver  com esse problema.
Pirapora, município às margens do Velho Chico, teve problemas de abastecimento
público.  O  mesmo está  ocorrendo  em  vários  municípios  da  Bacia  do  Rio  Doce.
Represas  como  Três  Marias  e  Furnas  necessitaram  reduzir  significativamente  a
geração  de  energia,  em  razão  do  baixo  nível  de  seu  lago.  A nascente  do  São
Francisco, em São Roque de Minas, pela primeira vez secou.
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Em praticamente todas as regiões do Estado, em maior ou menor proporção, foram
relatados casos de escassez de recursos hídricos e problemas associados a conflitos
e usos inadequados.  No lago de Furnas,  as  queixas  se  relacionavam ao modelo
adotado pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico em detrimento dos usos dos
recursos  hídricos  para  a  agricultura,  o  turismo,  a  piscicultura,  a  pesca  e  o
abastecimento público. Na Bacia do Rio Urucuia, tributário de grande relevância para
o São Francisco, estão sendo feitos, de forma clandestina, inúmeros barramentos de
cursos d'água, inclusive em veredas. Alguns desses barramentos são amparados em
liminares  judiciais,  sem  levar  em consideração os  processos  e  procedimentos  de
licenciamentos ambientais em cursos.

Constatam-se também  intervenções  em  áreas  de  preservação  permanente,  que
vêm ocasionando uma série de impactos na qualidade e no volume das águas do
Urucuia. Relatos dão conta de vários assoreamentos no leito do rio e grande carga de
poluição  carreada  por  atividades  antrópicas,  especialmente  ocasionadas  pela
agricultura de grande escala. Em média, os cursos d'águas estão com a sua vazão
reduzida em torno de 40 a 50%.

Minas Gerais ainda não apresenta um quadro tão drástico quanto o de São Paulo.
Isso não significa necessariamente que a gestão mineira dos recursos hídricos esteja
se dando de forma mais eficiente ou equilibrada. Isso nós não podemos afirmar sem
medo de errar, embora seja um bom indicativo de gestão. As mudanças climáticas
são um fato. Se são ou não decorrentes das intervenções humanas no planeta, por
meio  da  emissão de gases  de  efeito  estufa,  concorrem duas  teorias.  Uma delas
aponta  o  seres  humanos  como  os  principais  causadores  dessas  grandes
transformações na natureza; a outra, os ciclos de esfriamento e esquentamento que o
planeta vem sofrendo ao longo de sua existência.

Independentemente  de  qual  das  duas  grandes  teorias  seja  a  mais  acertada,
precisamos  estar  preparados  para  enfrentar  os  grandes  desafios  das  mudanças
climáticas. Secas,  estiagens, desertificações,  grandes precipitações pluviométricas,
perda de biodiversidade, aumento do nível  do mar, entre outros eventos de vulto,
acontecerão  com  frequência,  segundo  os  estudiosos.  É  o  que  aponta  o  Painel
Intergovernamental de Mudanças Climáticas - IPCC - da ONU.
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Nas discussões sobre recursos hídricos,  há um grande questionamento sobre a
forma como o poder público e os usuários estão enfrentando os desafios. Em muitos
casos, até por uma questão de necessidade premente, a solução do problema passa
por intervenção tópica, local,  pragmática. Constrói-se, por exemplo, uma barragem
aqui e outra acolá e a falta de água está resolvida. Será? Contudo, há uma outra linha
de  abordagem  apontando  outro  caminho  para  dar  conta  dos  diversos  problemas
relacionados à água: a gestão sistêmica dos recursos hídricos.

Tudo isso está a demonstrar a necessidade de se colocar o tema da água não
como um projeto de um governo mas sim como um projeto de Estado,  de poder
público.

A água não pode ser vista apenas pelo lado ambiental. Ela está presente em todas
as atividades humanas:  agricultura,  turismo, geração de energia,  transporte,  lazer,
comércio, piscicultura, pesca, geração de riqueza, abastecimento público, defesa civil,
indústria, etc.

Nesse  passo,  as  políticas  públicas  precisam  ser  estruturadas  levando-se  em
consideração a relevância e o papel que os recursos hídricos têm em todas elas. O
que  se  constatou  ao  longo  dos  trabalhos  desta  comissão  é  que  há  um  grande
descompasso entre  os  múltiplos  usos  da  água  e  as  políticas  desenvolvidas  pelo
poder público, a exemplo de seu uso para atividades minerárias em locais de baixa
oferta hídrica e o tratamento dispensado aos comitês de bacia hidrográfica.

Estamos convencidos da necessidade de se promover o fortalecimento do Sisema,
inclusive  por  meio  da  reestruturação  de  seus  órgãos  e  da  valorização  de  seus
servidores,  especialmente  em  relação  aos  aspectos  remuneratórios.  Baixos
vencimentos estão sendo apontados como um grande problema de manutenção do
corpo  técnico,  que  está  sendo  capturado  facilmente  pela  iniciativa  privada  em
decorrência da oferta de salários mais atrativos e carreiras mais promissoras. Com
essa movimentação constante no quadro funcional de meio ambiente, perde o poder
público, perde a sociedade e perde também a administração pública em termos de
resultados das políticas públicas objetivadas. É preciso investir  na estabilidade do
quadro de servidores e isso passa necessariamente por uma carreira mais ajustada à
realidade de mercado desse profissional.
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Em relação ao Sisema, há um questionamento muito sério sobre a formulação da
macropolítica ambiental do Estado. Para alguns, ela não está acontecendo de forma
adequada; para outros, o problema reside verdadeiramente na inexistência de uma
política ambiental de Estado, cujo reflexo pode ser apontado em grande parte pela
falta de diálogo entre os atores encarregados de formulá-la. Citamos como exemplo
e, diga-se de passagem, um exemplo muito sintomático, o fato de que a lei florestal
mineira,  uma das  mais  importantes  da  política  de  meio  ambiente,  não foi  sequer
objeto de discussão no Copam, que é um órgão colegiado cuja composição reflete o
tripé  poder  público,  sociedade  civil  organizada  e  setor  produtivo.  Isso  é  muito
preocupante.  Outro ponto apontado como falho no âmbito no Sisema é a falta de
integração entre as políticas de meio ambiente e de recursos hídricos. Avalia-se que
os avanços nessa direção ainda são tímidos demais.

Por  isso,  os  temas  água  e  segurança  hídrica  precisam  ser  efetivamente
incorporados aos da agenda prioritária do governador do Estado e da Assembleia
Legislativa. Para isso, torna-se fundamental promover o fortalecimento do Sisema, a
transformação da Comissão Extraordinária das Águas em comissão permanente e
realizar um grande evento, a exemplo do Seminário Águas de Minas, com o objetivo
de fazer uma profunda reflexão sobre os recursos hídricos em Minas Gerais.

A transformação da Comissão Extraordinária das Águas em comissão permanente
nesta Casa está a cada dia ganhando novos adeptos. Expressamente é defendida
com muito entusiasmo e veemência pelos comitês de bacia hidrográfica, pelo Igam,
pela Copasa-MG, pela Faemg e pela Assemae.

Recomenda-se  também  à  Mesa  da  Assembleia,  examinar  a  conveniência  e  a
oportunidade de promover um evento autônomo, do tipo fórum técnico, com o objetivo
de debater a utilização de recursos hídricos como modal de transporte de minério de
ferro.

Sabe-se que a atividade minerária em Minas Gerais é responsável por uma parcela
significativa da composição do PIB estadual.  Gera divisas,  gera tributos, gera  um
número considerável de empregos, enfim movimenta boa parte da economia mineira,
além de ser uma importante fonte de receita para municípios mineradores, por meio
da CFEM.
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Por outro lado, a atividade é considerada de médio a alto impacto ambiental, porque
interfere em áreas de preservação permanente e no solo, em áreas de vegetação e
fauna endêmicas, no lençol  freático,  na qualidade de vida da comunidade do seu
entorno,  na  qualidade  e  quantidade  de  recursos  hídricos,  bem  como  em  áreas
representativas  de  bens  culturais  e  históricos,  para  ficarmos  apenas  nesses
exemplos. No caso da atividade que se utiliza de mineroduto, o impacto se estende
para  além  da  comunidade  do  entorno  direto,  com  reflexos  até  mesmo  sobre
comunidades  que  se  encontram  distantes  das  tubulações  usadas  como meio  de
transporte do minério a grandes distâncias por meio da água.

No  momento  (dezembro  de  2014),  Minas  Gerais  conta  com  sete  grandes
minerodutos instalados ou em fase de licenciamento ambiental. Quatro já estão em
funcionamento:  um  do  Projeto  Minas  -  Rio,  da  Anglo  American,  com  525km  de
extensão; e 3 associados ao Complexo das Minas de Germano e Alegria, da empresa
Samarco,  com  aproximadamente  400km  de  extensão  cada  um.  Ainda  não  se
encontram em funcionamento o mineroduto Manabi, da empresa Manabi Logística; o
do Projeto Vale do Rio Pardo, da Sul Americana de Metais, no Vale do Jequitinhonha;
e o Projeto Mina Viga, da empresa Ferrous.

Reportagem publicada pelo jornal  Hoje em Dia, de 5 de junho de 2011, intitulada
“Água de graça transformada em lama”, quando estavam em funcionamento apenas
três  minerodutos  de  grande  porte,  alertava  para  o  fato  de  que  a  expansão  dos
minerodutos levaria Minas Gerais a exportar água equivalente a 30,4% do consumo
residencial,  industrial  e  comercial  de Belo Horizonte,  que,  à época,  registrava 2,3
milhões de habitantes, e o suficiente para abastecer com folga Contagem, um dos
maiores polos industriais do Estado, que registrava 603 mil habitantes naquele ano.

Diante de um quadro como esse, de uso intensivo da água para fins da atividade
minerária, aliado aos diversos problemas relacionados aos inúmeros conflitos sociais
e  impactos  ambientais  decorrentes  da  implantação  de  mineroduto,  justifica-se  a
realização de um evento específico na ALMG, com o objetivo de fazer uma reflexão
sobre esse tipo de empreendimento e as alternativas existentes para minimizar os
impactos por ele ocasionados.

5.6 Fortalecimento dos comitês de bacia hidrográfica
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DESTINATÁRIO: Igam, Semad, CBHs, ANA, Ministério do Meio Ambiente

A efetiva implementação do princípio da bacia hidrográfica como unidade territorial
de  planejamento  da  política  hídrica  passa  inexoravelmente  pela  valorização  e
fortalecimento  dos  comitês  de  bacia  hidrográfica.  Esse  é  o  entendimento  da
Comissão  Extraordinária  das  Águas.  Além  das  medidas  previstas  neste  relatório,
especialmente no item “Recomendações”, salientamos:

-  A  necessidade  de  os  órgãos  gestores  de  recursos  hídricos  respeitarem  as
decisões  tomadas  pelos  comitês  de  bacia  hidrográfica,  sob  pena  de  perda  de
credibilidade e esvaziamento do seu poder normativo e decisório;

- A importância de se evitar a utilização do expediente ad referendum em decisões
que, originalmente, incumbem aos comitês, sem prejuízo da instância recursal;

- A necessidade de se promover a estruturação física dos comitês, compreendendo,
no mínimo, a adoção das seguintes providências:

a) repasse regular de recursos financeiros;
b) disponibilização de pelo menos um veículo para o deslocamento dos integrantes;
c) disponibilização de linha telefônica;
d) implantação de sede própria, que compreenda pelo menos a contratação de um

funcionário para exercer os serviços de secretariado; aquisição de mobiliário, como
mesa,  cadeira,  geladeira,  impressora,  e  demais  equipamentos  indispensáveis  ao
funcionamento do escritório-sede;

-  A  criação  de  mecanismos  que  estimulem  a  participação  da  sociedade  civil
organizada nas reuniões dos comitês;

- A criação de mecanismos que promovam efetivamente o princípio do equilíbrio da
participação representativa dos três segmentos - usuários, poder público e sociedade
civil organizada -- na tomada de decisão dos comitês, como a realização de reuniões
em horário que não prejudique a participação de um dos segmentos e a tomada de
decisão  por  maioria  absoluta  de  seus  integrantes,  em  casos  de  significativa
repercussão perante a bacia hidrográfica ou gestão de natureza administrativa do
próprio comitê;

- A necessidade de se ampliar e facilitar a interlocução dos comitês com o poder
público municipal, bem como as instituições de representação do setor produtivo, da
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sociedade civil  organizada e dos demais órgãos e entidades gestores de recursos
hídricos;

-  A  realização  de  estudos  de  conveniência  e  oportunidade  de  instituição  de
gratificação  financeira  com  o  objetivo  de  valorizar  e  estimular  a  participação  dos
membros da sociedade civil organizada em reuniões dos comitês, tendo em vista que
os demais integrantes são remunerados pelas  entidades que representam ou são
oriundos de setores econômicos;

-  A capacitação  técnica  dos  membros  do  comitê,  especialmente  do  segmento
representado  pela  sociedade  civil  organizada,  por  meio  de  convênios  e  outros
instrumentos congêneres com instituições de pesquisa e de regulação de recursos
hídricos, como UFMG, Hidroex, PUC-Minas, ANA, entre outras.

5.7 Capacitação técnica para os membros dos comitês de bacia hidrográfica, 
visando a seu fortalecimento e aprimoramento técnico para elaboração de 
projetos destinados à captação de recursos pelo Fhidro

DESTINATÁRIO: Igam, Semad, ANA 

Ao longo das audiências da Comissão Extraordinária das Águas, observou-se que
os comitês mineiros se encontram em diferentes estágios de amadurecimento. Em
alguns deles,  os  membros não estão suficientemente preparados para exercer os
seus papéis, não tendo uma ideia clara das competências do comitê, de sua inserção
no Sistema de Recursos Hídricos  e  de  seus respectivos  instrumentos.  Em certos
casos,  é  baixa  a  capacidade  técnica  e  o  conhecimento  do  arcabouço  legal  de
recursos hídricos, inclusive dos próprios regimentos internos, para tratar de assuntos
relacionados ao gerenciamento de recursos hídricos.

Tendo em vista que as pressões sobre os recursos hídricos são contínuas e muitas
vezes ocorrem onde os CBHs estão desarticulados e ineficientes, é necessário mais
investimento na capacitação dos seus membros, de forma a aprimorar a atuação do
comitê como um todo.

A capacitação precisa ser direcionada também para o assessoramento aos comitês
para apresentação de projetos destinados à captação de recursos junto ao Fhidro.
Segundo  informou  o  Igam  em  audiência  pública  realizada  pela  Comissão
Extraordinária das Águas, na ALMG, em 13/11/14, dos 32 projetos que solicitaram
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financiamento do Fhidro baseados no edital de 2013, apenas 3 foram aprovados, o
que representa apenas R$744 mil do orçamento de R$20 milhões disponíveis.

A baixa capacidade de aprovação dos projetos justifica a necessidade do Estado de
investir na capacitação técnica dos proponentes. A Secretaria Executiva do Fhidro, o
Igam,  realiza  cursos  de  Capacitação  para  Elaboração  e  Gerenciamento  de
Programas e Projetos destinados à Captação de Recursos, por ocasião da abertura
de novos editais, a cada ano. Em 2014, foram ministrados dois cursos para os quais
foram  convidados  todos  os  36  comitês,  sendo  disponibilizadas  duas  vagas  por
comitê. Segundo o Igam, nem todos os comitês participaram do curso, que teve a
duração de três dias. Em 2013, oito CBHs foram selecionados para receber os cursos
de  capacitação,  a  partir  do  levantamento  das  UPGRHs  que  não  enviaram  ou
enviaram menor número de projetos para aprovação no Fhidro, tomado como critério
para a seleção.

Em  nível  federal,  a  ANA está  conduzindo  o  projeto  Água:  Conhecimento  Para
Gestão,  que  vem  oferecendo  34  cursos  gratuitos,  com  o  objetivo  de  capacitar  e
nivelar  o  conhecimento  das  pessoas  atuantes  na  gestão  de  recursos  hídricos,
principalmente os membros de comitês. Os cursos são ofertados na modalidade a
distância ou semipresenciais.

O governo mineiro desenvolveu um programa denominado “Qualificação em Gestão
e Desenvolvimento Institucional: Ações para o Fortalecimento dos Comitês de Bacia
Hidrográfica do Estado de Minas Gerais”, elaborado pelo Centro Mineiro de Alianças
Intersetoriais - Cemais -, do Instituto de Governança Social.

Também no sentido do fortalecimento da atuação dos comitês e do conhecimento
das suas competências e forma de atuação, o Igam lançou o Manual do Conselheiro,
a fim de ajudar os cidadãos comuns a perceber o alcance de sua participação nos
processos decisórios nos comitês. O manual alinha informações sobre os deveres e
responsabilidades  dos  membros  dos  comitês,  o  seu  processo  de  escolha  e  a
evolução do gerenciamento das águas no Estado.

Ademais, foi publicado em 2009 o  Manual de Procedimentos do Núcleo de Apoio
aos Comitês de Bacia Hidrográfica, visando sistematizar os procedimentos essenciais
para os apoios administrativos e técnicos aos membros dos comitês, uma atribuição
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deste Núcleo que integra o Igam.
Sugere-se então, não só a continuidade das ações de capacitação em curso, como

também maior efetividade e aporte de recursos destinados a esse fim.
As ações de capacitação têm sido uma estratégia para que as diversas instâncias

atuantes  em comitês  de  bacia hidrográfica estejam preparadas  para  deliberações
assertivas, o que influencia diretamente na qualidade e quantidade de água. As ações
de capacitação compõem um dos pilares da gestão integrada dos recursos hídricos,
configurando uma importante ferramenta de articulação entre o estado e os usuários.

5.8 Aprovação do Projeto de Lei nº 2.436/2011, que dispõe sobre a adoção das 
bacias hidrográficas como unidade territorial nos licenciamentos

DESTINATÁRIO: ALMG, Igam, Semad

As  águas  não  se  submetem  a  divisões  políticas;  elas  transcendem  os  limites
municipais,  estaduais  e  nacionais.  A água  que  nasce  num  município  abastece  o
município vizinho, que, por sua vez, devolve a ela seus esgotos. Do reconhecimento
dessa situação se originou a ideia de tomar a bacia hidrográfica como unidade de
planejamento territorial - um recorte natural do território, das nascentes até a foz de
um rio -, visando debater as questões pertinentes a um curso d´água com toda a
sociedade que dele se utiliza.

Encontra-se em tramitação na ALMG o Projeto de Lei nº 2.436/2011, que altera a
Lei nº 7.772, de 8 de setembro de 1980, que dispõe sobre a proteção, conservação e
melhoria do ambiente.

A proposição  propõe  considerar  a  bacia  hidrográfica,  delimitada  pela  área  de
atuação dos comitês  de  bacia  dos  cursos de água de domínio  do  Estado,  como
unidade físico-territorial de planejamento para análise e decisão sobre os processos
de licenciamento ambiental, especialmente no que se refere às metas de qualidade e
quantidade, estabelecidas nos respectivos Planos Diretores de Recursos Hídricos e
no enquadramento dos corpos de água. Pressupõe-se que a disponibilidade hídrica
não pode deixar de considerar a integração, por bacia hidrográfica, dos usos múltiplos
da água e sua interdependência no balanço do volume total outorgado e no balanço
hídrico do volume disponível.

A  análise  do  impacto  do  empreendimento  sob  os  aspectos  de  qualidade  e
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quantidade  das  águas  da  bacia  é  essencial  para  integrar  a  gestão  da  bacia
hidrográfica com a gestão ambiental,  no âmbito do licenciamento ambiental, razão
pela qual, recomenda-se a aprovação do projeto de lei.

5.9 Elaboração de relatório das ações e medidas adotadas pelo comitê de bacia,
ao término de cada mandato dos conselheiros indicados, que contemple, 
inclusive, as dificuldades de sua atuação no período.

DESTINATÁRIO: CBHs, agências de bacia

Para  melhor  compreensão  da  atuação  dos  comitês  de  bacia  hidrográfica,  a
Comissão das Águas aprovou um requerimento solicitando que eles abordassem, a
título de sugestão, durante as audiências públicas, uma gama de temas relacionados
à  gestão  dos  recursos  hídricos  e  à  estruturação  desses  órgãos.  Em  outro
requerimento,  a  Comissão  das  Águas  solicitou  aos  comitês  que  prestassem,  por
escrito, as informações que havia solicitado a título de sugestão.

Lamentavelmente, a maioria dos comitês de bacia hidrográfica não abordaram, nas
audiências públicas, de forma satisfatória,  os temas sugeridos pela Comissão das
Águas.  Muitos  nem  mesmo participaram  das  audiências,  apesar  de  formalmente
convidados. Por escrito, nenhum comitê prestou informação.

Ao longo dos trabalhos desenvolvidos pela comissão,  ficou notório  o quanto  os
comitês  se  encontravam,  em  sua maioria,  desestruturados.  Eles  não  dispõem  de
sede,  os  recursos  a  que  têm  direito  são  muitas  vezes  contingenciados  ou
insuficientes e ou repassados com atraso, para ficarmos apenas no básico.

Tudo isso poderia ser relatado pelos comitês. Mas não foi. Como também poderiam
ser  relatadas  ações  e  decisões  tomadas  num  determinado  período  com  impacto
positivo e os principais desafios que têm enfrentando no gerenciamento da bacia.

Por isso, é importante que o comitê institua como prática usual a elaboração de
relatório de suas atividades num determinado período, o que será de grande valia
para todos: sociedade, usuários, poder público e para os próprios conselheiros do
comitê.

Com base nessa memória -  prestação de contas -,  muitas medidas importantes
adotadas por  um comitê  poderiam ser  compartilhadas  por  outros.  Além  disso,  do
ponto  de  vista  histórico  e  estratégico,  o  relatório  é  importante  para  a  própria



1717
____________________________________________________________________________

valorização  e  fortalecimento  dos  comitês  na  gestão  de  recursos  hídricos  num
determinado espaço geográfico. Por isso, recomenda-se que ele seja produzido, até
mesmo para atender ao princípio constitucional de transparência das ações públicas.
Não  podemos  deixar  de  lembrar  que  os  comitês  são  instituições  que integram  a
estrutura do poder público.

5.10 Regularidade nos repasses e aumento do percentual dos recursos do Fhidro 
aos comitês de bacia para fins de seu custeio e estruturação física na forma 
prevista no substitutivo encaminhado por meio da Mensagem nº 719/2014, 
do governador do Estado, ao Projeto de Lei nº 5.272/2014 

DESTINATÁRIO: Igam, Semad, ALMG

A obrigação de repasse de recursos do Fhidro, da ordem de 7,5%, para os comitês

de bacia hidrográfica tem origem em decisão do Conselho Estadual  de Recursos
Hídricos de 2009, com base em decreto do governador do Estado.

Nos anos que se seguiram a essa decisão, o repasse desses recursos sofreu uma

série de problemas, em função de contingenciamento ou atraso das parcelas devidas,
principalmente no exercício de 2012/2013, o que explica o baixo número de projetos
financiados e, em grande parte, o atual quadro de desestruturação dos comitês.

Nas reuniões da Comissão das Águas com os comitês, o atraso e o não repasse de
recursos foram temas recorrentes.  Na avaliação dos comitês,  se o Estado quiser,
efetivamente,  implantar  as  políticas  nacional  e  estadual  de  águas,  ele  precisa

promover o fortalecimento dos comitês. Isso significa, entre outras ações, regularizar
o repasse dos recursos do Fhidro, além de promover o aumento desse percentual.

Nesse sentido, recomenda-se a aprovação dos dispositivos que tratam dos comitês

de bacia hidrográfica estabelecidos no substitutivo do Poder Executivo, encaminhado
por meio da Mensagem nº 719, de 2014, ao Projeto de Lei nº 5.272/ 2014, que altera
a Lei 15.910, de 2005, que dispõe sobre o Fhidro, uma vez que há expressa previsão

de aumento do percentual dos atuais 7,5% para 15%, bem como outros dispositivos
voltados para o fortalecimento dos comitês, inclusive por meio de alteração da Lei nº
13.199, que dispõe sobre a Política Estadual de Recursos Hídricos.
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5.11 Melhoria da capacidade de articulação e mobilização entre o comitê e a 
comunidade 

DESTINATÁRIO: CBHs, Agências de Bacia, Igam, Semad

Parte  das  dificuldades  operacionais  enfrentadas  pelos  comitês  advém  da  baixa
capacidade  de  articulação  do  colegiado  com  a  sociedade  e  de  problemas

relacionados à mobilização.
O comitê  é  um órgão  colegiado instituído  por  lei,  com  composição  paritária  de

representantes do poder público, tanto do estado quanto do município, usuários das

águas e organizações da sociedade civil que atuam na área dos recursos hídricos.
Sua representatividade será maior quanto maior for sua capacidade de mobilizar e
articular atores representativos nos seus respectivos segmentos dentro da bacia. É

fundamental,  portanto,  que  o  comitê  tenha  grande  capacidade  de  articulação,
comunicação, sensibilização, mobilização e relacionamento.

A participação efetiva da população e a capacidade de comunicação e mobilização

social em uma bacia conferem valores técnicos e políticos que contribuem para o
aperfeiçoamento e a legitimidade das decisões colegiadas, propiciando soluções mais
maduras às questões debatidas pelo comitê.

A ausência de transparência e de consulta à população local sobre as propostas
para  gerenciamento  dos  recursos  hídricos  pode provocar  forte  impacto  à  gestão,
alimentando  ressentimentos  e  conflitos  entre  os  envolvidos.  A  importância  da

participação dos diversos atores num comitê de bacias hidrográficas tem por base
fortalecer processos de negociação e a construção de parcerias, e de se evitar  a
marginalização de grupos de usuários.

Os processos participativos de tomada de decisão geralmente levam muito mais
tempo  que  a  tomada  de  decisão  unilateral  por  um  gestor  de  recursos  hídricos.
Entretanto,  essa  diferença  é  recuperada  na  fase  de  implementação  das  ações,

resultando geralmente em tempos de projeto menores.
Quanto  mais  a  organização do comitê  corresponder  às  necessidades  da bacia,

melhor será seu funcionamento. Isto só se faz construindo coletivamente o comitê.
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5.12 Atenuação do conflito entre agência e comitê

DESTINATÁRIO: CBHs, Agências de Bacia, Igam, Semad

O comitê é ente sem personalidade jurídica e integrante da administração pública.
Traduz-se  no  foro  onde  são  tomadas  as  principais  decisões  políticas  sobre  a
utilização das águas na bacia. Em função disso é denominado de “parlamento das
águas”.  A agência  de  bacia  hidrográfica  tem  personalidade  jurídica  e  é  o  “braço
executivo do comitê”, a quem é reservado o papel de implementar as decisões do
comitê.

Esses dois  órgãos devem agir  em conjunto,  de forma complementar,  a  agência
executando e  o comitê  planejando e  fiscalizando;  a  agência,  com um mínimo de
pessoas e com homogeneidade operativa, e o Comitê, mais amplo, na pluralidade e
diversidade de sua composição.

As agências  dispõem de 7,5% dos recursos  da  cobrança pelo  uso de recursos
hídricos para organizar seus escritórios, criando uma infraestrutura operacional de
caráter  técnico,  administrativo e financeiro  forte.  O poder  de executar  os  projetos
aprovados pelos comitês, contratados em licitações, tornam a agência uma referência
direta para essas empobrecidas entidades.

As plenárias e as diretorias dos comitês de bacia reúnem-se apenas algumas vezes
por ano, dadas as distâncias entre as localidades de residência de seus membros e
ao fato de eles terem outros afazeres profissionais, já que não gozam das condições
empresariais de dedicação integral dos funcionários das agências. Acresce que as
diretorias  dos comitês  não podem, atualmente,  receber  salários  pelo exercício  da
função.

Na  medida  em  que  não  está  ligada  diariamente  às  atividades  dos  comitês,  a
diretoria fica sem meios para o efetivo exercício do poder legalmente atribuído. Esse
poder passa a ser exercido,  de fato, pelas agências, que têm efetivo acesso aos
profissionais, aos recursos e dispõem, em seu escritório, de meios para se comunicar
com todos os membros dos comitês.

Produz-se, então, uma inversão de papéis de efeito politicamente degradante ao
funcionamento do conjunto do sistema. Quem dirige quem, e como isto se dá, é a
questão importante que deverá ser discutida nas reuniões dos CBHs.
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5.13 Aprovação do Projeto de Lei nº 2.955/2012, que dispõe sobre a Outorga
Coletiva

DESTINATÁRIO: ALMG, Semad, Igam

A  despeito  de  a  outorga  coletiva  e  a  alocação  negociada  de  uso  da  água
constituírem práticas atualmente executadas pela Agência Nacional de Águas e por
vários  estados,  inclusive  por  Minas  Gerais,  como  método  de  negociação  e  de
alocação  da  água  em  situações  de  conflito  ou  escassez  iminente,  conciliando
otimização do uso múltiplo de águas e legitimidade social, verifica-se a necessidade
de  se  promover  a  regulamentação  normativa  desses  instrumentos  para  maior
segurança jurídica de sua aplicação.

Sem a adoção dessa providência, a outorga coletiva e a alocação negociada de uso
da água caem no campo da discricionariedade estatal, vale dizer, da boa vontade do
gestor público do momento.

Nesse sentido, o Projeto de Lei nº 2.955/2012, que dispõe sobre a outorga coletiva
do uso de recursos hídricos, além de estabelecer claramente no ordenamento jurídico
o uso desses instrumentos, permite ao poder público detalhar, em atos infralegais, os
procedimentos  para  a  utilização desses  institutos  no  caso de  bacia  ou  sub-bacia
previamente demarcadas como “áreas de conflito”, assim entendidas as áreas nas
quais forem constatados que a demanda pelo uso de recursos hídricos é superior à
vazão ou ao volume disponível para a outorga de direito de uso.

5.14 Agilização da implantação da cobrança pelo uso da água, bem como da 
liberação dos recursos financeiros oriundos da cobrança pelo uso da água

DESTINATÁRIO: Semad, Igam, ANA 

Em  Minas  Gerais,  a  Cobrança  pelo  Uso  da  Água  nos  rios  estaduais  tem  sua
implementação vinculada ao cumprimento de alguns requisitos, como a existência de
comitê  de  bacia,  a  atualização  do  cadastro  de  usuários,  um  programa  de
comunicação social e a instituição de agência de bacia ou entidade a ela equiparada.

Considerando  a  sua  implementação  mais  recente,  até  mesmo  por  conta  do
arcabouço  legal  e  institucional  exigido  para  a  sua  efetivação,  o  instrumento  da
cobrança é considerado no âmbito dos comitês o instrumento primordial para que o
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modelo de gerenciamento de recursos hídricos passe a fazer sentido e os comitês
passem a exercer sua autoridade na bacia.

A análise das experiências  brasileiras  de cobrança pelos  usos de água permite
constatar que esse instrumento ainda se encontra distante de se tornar relevante na
engenharia financeira dos investimentos voltados à promoção de melhorias na bacia
hidrográfica, em termos de quantidade e qualidade de água.

A sustentação das agências de bacias mostra problemas e restrições relacionadas
ao baixo patamar de arrecadação inicial da Cobrança pelo Uso da Água, o que indica
que,  em  muitos  casos,  as  agências  deverão  ter  uma  atuação  regional  mais
abrangente, com a agregação de UPGRHs ou, até mesmo, com seus encargos e
competências  sendo  exercidos  pelo  próprio  órgão  estadual  gestor  de  recursos
hídricos  (o  Igam),  ou  por  outra  entidade  criada  pelo  Estado,  tal  como  pode  ser
previsto para as regiões Norte e Nordeste de Minas Gerais, em favor das quais pode
ser criado um Instituto do Semiárido Mineiro.

Para  garantir  o  uso  da  água  em  quantidade  e  com  padrões  de  qualidade
satisfatórios para as atuais e futuras gerações de nosso estado, espera-se que os
gestores  estaduais  e  municipais,  com  a  imprescindível  participação da  sociedade
civil,  consigam dar  agilidade ao  processo  de  implantação da cobrança em Minas
Gerais.

5.15 Maior interlocução do ONS com os comitês de bacia no que se refere às 
operação dos reservatórios das hidrelétricas

DESTINATÁRIO: CBHs- ONS - Ministério de Minas e Energia

A demanda para geração de energia pelo Sistema Interligado Nacional depende de
decisões do Operador Nacional do Sistema Elétrico. Sem dúvida, esse é um fator de
potencial conflito com políticas estaduais que venham a afetar a redefinição do uso da
água para outras finalidades. Seria importante que os comitês de bacia pudessem ter
acesso antecipado às decisões da ONS com relação à operação dos reservatórios,
para  que  as  comunidades  possam  se planejar  ante  a  diminuição  dos  níveis  das
represas.

Sugere-se  também  que  o  ONS  considere  sempre  em  suas  decisões  diversos
fatores, como restrições hidráulicas e ambientais e o atendimento a usos múltiplos
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das águas, preocupando-se sempre com as repercussões a jusante.

5.16 Adaptação da Lei Estadual de Saneamento - Lei nº 11.720, de 1994 - à Lei 
Federal nº 11.455, de 2007

DESTINATÁRIO: Governador do Estado de Minas Gerais e ALMG

A Lei nº 11.455, de 2007, estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento
básico e para a política federal de saneamento básico.

Para os efeitos legais, o conceito de saneamento básico foi ampliado para abranger
não  apenas  o  abastecimento  de  água  potável  e  o  esgotamento  sanitário,  mas
também a limpeza urbana, o manejo de resíduos sólidos e a drenagem e manejo das
águas pluviais urbanas.

Com  relação  ao  ponto  mais  polêmico  que  envolve  o  setor  -  o  exercício  da
titularidade -, a solução encontrada foi não definir expressamente o titular do serviço,
podendo este delegar a organização, a regulação, a fiscalização e a prestação dos
serviços, mediante convênio, a outros entes federativos, nos termos do artigo 241 da
Constituição da República, e da Lei nº 11.107, de 2005.

Para  dirimir  a  questão  da  prestação  integrada  dos  serviços,  seja  nas  regiões
metropolitanas seja em microrregiões, a lei permite que as atividades de regulação e
fiscalização  possam  ser  exercidas  mediante  gestão  associada,  por  convênio  de
cooperação ou consórcio público integrado pelos titulares dos serviços.

Por fim, a norma confere relevante ênfase aos usuários, que terão amplo acesso às
informações sobre os serviços, além do controle social - um conjunto de mecanismos
e procedimentos que garantem à sociedade informações, representações técnicas e
participações  nos  processos  de  formulação  de  políticas,  de  planejamento  e  de
avaliação,  o  que  possibilitará  a  fiscalização  quanto  ao  cumprimento  das  metas  e
qualidade dos serviços prestados.

Tendo em vista que a Lei nº 11.720, que instituiu a Política Estadual de Saneamento
de Minas Gerais, foi sancionada em 1994, estando antiga e defasada, sugere-se a
adaptação da mesma frente às novas diretrizes apontadas pela Lei  nº 11.455, de
2007. Sugere-se também, que a revisão incorpore a criação do Conselho Estadual de
Saneamento, como forma de possibilitar uma efetiva participação social.
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5.17 Apoio aos municípios para elaboração do Plano Municipal de Saneamento 
Básico

DESTINATÁRIO: Semad e Sedru

A Lei Federal nº 11.445, de 2007, que instituiu a Política Nacional de Saneamento
Básico (regulamentada pelo Decreto nº 7.217, de 21 de junho de 2010), estabelece
que  os  titulares  dos  serviços  de  saneamento  básico  (abastecimento  de  água,
esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos e redes pluviais urbanas) devem
formular a respectiva política de saneamento básico e elaborar, como um dos seus
principais instrumentos, o plano de saneamento básico.

Dessa forma,  os  municípios,  isoladamente  ou  reunidos  em consórcios  públicos,
receberam  a  incumbência  de  custeio  e  implantação  de  tais  planos,  essenciais  e
prioritários para a meta de universalização dos serviços de saneamento básico, os
quais  deverão  ser  compatíveis  com  os  planos  das  bacias  hidrográficas  em  que
estiverem inseridos.

A alocação de recursos públicos federais  e os  financiamentos com recursos da
União ou com recursos geridos ou operados por órgãos ou entidades da União serão
feitos em conformidade com diretrizes específicas da política de saneamento e, em
especial, com os planos de saneamento básico. A partir  do exercício financeiro de
2014, a existência de plano de saneamento básico seria condição para o acesso a
recursos da União nessa área. Por força do Decreto nº 8.211, de março de 2014, o
prazo se estendeu a  31  de dezembro de 2015.  Mesmo com o novo  prazo,  essa
determinação  se  configura  como um  pesado  ônus  aos  municípios,  que,  em  sua
maioria,  lidam  com  a  falta  de  recursos  e  de  pessoal  técnico  para  efetivar  os
programas e planos de saneamento. A situação é drástica em Minas Gerais, onde,
conforme dados divulgados nos meios de comunicação no primeiro semestre deste
ano, 90% das cidades estariam impedidas de receber verba federal para rede de
água e esgoto, manejo do lixo e drenagem, uma vez que apenas 10% teriam o plano
de saneamento, essencial para a obtenção dos recursos.

Com pressupostos idênticos, também a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei
nº 12.305,  de agosto de 2010)  incumbiu aos municípios instituir  planos de gestão
integrada de resíduos sólidos e, da mesma forma, implantar sistemas ambientalmente
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adequados de disposição final  de  resíduos sólidos urbanos,  esses,  obrigatórios  a
partir de agosto de 2014. Os planos poderiam ser elaborados a qualquer momento,
sem  obrigatoriedade  específica  ou  data  limite,  sendo,  porém,  essenciais  para  o
ordenamento local da gestão dos resíduos. Sem eles, os estados e municípios não
poderiam ter acesso aos recursos da União, ou a recursos por ela controlados, para
ações destinadas à gestão de resíduos sólidos. Essa determinação já está em vigor
desde 2 de agosto de 2012. Hoje, especialmente no Congresso Nacional, já está em
discussão a necessidade de se estabelecer  um novo prazo, mais condizente com
realidade  de  grande  parte  dos  municípios,  pois  também  nesse  quesito,  em  sua
grande maioria, eles não se encontram aptos a receber os recursos.

Essa situação bem demonstra as dificuldades dos municípios, o que foi pontuado
em  diferentes  ocasiões  nas  audiências  públicas  promovidas  pela  Comissão  das
Águas,  em especial  no  último debate,  realizado no dia  4  de  dezembro de 2014,
quando  se  alertou  para  o  fato  de  que  muitos  municípios  não  têm  plano  de
saneamento básico e deveriam receber contribuição do Estado para tanto.

Nesse caso, faz-se necessário que o Estado tenha maior presença e assuma um
protagonismo  mais  dinâmico  para  dar  um  suporte  efetivo  aos  municípios,  com
recursos,  apoio  técnico  e  capacitação,  possibilitando-lhes  cumprir  as  inúmeras
obrigações que a legislação, em geral em períodos mais recentes, lhes atribuiu sem,
no entanto, estipular mecanismos mais condizentes e aceitáveis para sua execução.

5.18 Integração do Plano de Bacia Hidrográfica ao planejamento urbano dos 
municípios, em especial com o Plano Diretor

DESTINATÁRIO: Municípios de Minas Gerais, CBHs

O planejamento municipal é o principal agente condutor do uso do solo, sobretudo
urbano. Em termos de política territorial, é na escala municipal que as decisões são
tomadas. Os aspectos ambientais ainda se apresentam como uma temática periférica
e  pouco  articulada  com  as  demais  políticas.  Do  mesmo modo,  há  uma falta  de
tratamento  de  questões  de  caráter  regional  nos  Planos  Diretores  Municipais,  no
sentido de compreender que a discussão ambiental tem uma espacialidade que vai
além dos limites municipais.

O Plano de Bacia Hidrográfica poderia ser um instrumento norteador e integrador



1725
____________________________________________________________________________

que tivesse maior conexão com os municípios, que fosse um orientador de ações de
âmbito municipal.  Contudo, as ações colocadas pelo Plano de Bacia relativos aos
municípios  são  muitas  vezes  genéricas  e  não  estão  articuladas  com  as  ações
propostas pelos respectivos Planos Diretores.

Assim sendo,  durante o  processo de elaboração ou revisão do Plano de Bacia
devem ser consideradas leituras e interpretações em escalas municipais e devem ser
analisados os conteúdos de todos os Planos Diretores dos Municípios pertencentes à
Bacia,  para  que se  encontrem características  comuns,  sobreposições  e  para  que
possam indicar ações conjuntas e prioritárias, em especial no que concerne à gestão
dos recursos hídricos.

A integração  entre  esses  dois  instrumentos  de  planejamento  seria  um  primeiro
passo para atingir  uma gestão complementar dos recursos hídricos, incluindo nos
termos de referência para elaboração dos planos de bacia a necessidade de serem
analisados os Planos Diretores de todos os municípios daquela bacia.

Do mesmo modo, o plano de bacia hidrográfica pode ser um instrumento de diretriz
ao processo de elaboração dos Planos Diretores Municipais.

5.19 Incentivo à criação dos Conselhos Municipais de Recursos Hídricos

DESTINATÁRIO: Municípios de Minas Gerais, Semad, Ministério do Meio Ambiente, 
Conselhos Federal e Estadual de Recursos Hídricos, Igam, ANA.

A competência formal de legislar  sobre os recursos hídricos cabe à União e ao
estado,  e  aos  municípios  foi  dado  o  direito  de  legislar  somente  para  atender  ao
interesse local ou para suplementar a legislação estadual ou nacional, no que couber.

A  participação  dos  municípios  na  Política  Nacional  de  Recursos  Hídricos  é
assegurada  na  condição  de  usuários  do  recurso,  no  âmbito  das  novas  esferas
públicas deliberativas (comitês e conselhos estaduais),  entretanto não é definida a
relação entre gestão das águas com o planejamento do território, o qual compete ao
governo municipal.

Sabe-se  que  os  municípios  atuam  direta  ou  indiretamente  em  questões
relacionadas  à  gestão  das  águas,  como  por  exemplo:  drenagem  e  controle  de
inundações urbanas; gestão do uso e ocupação do solo; conservação de pequenos
córregos, riachos e rios; destinação final de resíduos sólidos; tratamento de efluentes,
entre outros.
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Essas  diferentes  instâncias  de  dominialidade  e  competências  dificultam  a
integração  entre  a  gestão  de  recursos  hídricos  e  a  territorial,  tendo  como
consequência incompatibilidades de responsabilidades, objetivos, metas e ações.

As  diversas  instituições  e  órgãos  que  atuam  na  gestão  de  recursos  hídricos  e
municipal,  muitas  vezes,  agem  independentemente  uns  dos  outros,  não
estabelecendo coerência em suas ações. Essa desarticulação de ações advém da
cultura institucional,  que é setorial;  associado a isto, existem diferentes interesses
político-econômicos e conhecimentos insuficientes.

Tais  deficiências  contribuem para uma gestão municipal  ineficiente para garantir
integração à gestão de recursos hídricos.

A Lei  nº  9433,  de  1997,  que  institui  a  Política  Nacional  de  Recursos  Hídricos,
demonstra  a  necessidade  da  participação  do  município  na  gestão  das  águas,
entendendo  que  a  gestão  territorial  está  fortemente  ligada  à  gestão  de  recursos
hídricos.  Nessa  tentativa,  prevê  a  participação  dos  municípios  nos  conselhos  e
comitês de bacias hidrográficas, porém não garante, necessariamente, assento para
todos  os  municípios,  o  que  impede  alguns  deles  de  exporem  diretamente  suas
necessidades  e  contribuições  no  planejamento  da  bacia  hidrográfica  a  que
pertencem.

Uma  bacia  hidrográfica  é  composta,  na  maioria  das  vezes,  por  mais  de  um
município.  Tome-se  como  exemplo  o  Estado  de  Minas  Gerais,  que  tem  853
municípios  distribuídos  em  36  bacias  hidrográficas.  O  entendimento  de  que  os
problemas  relacionados  à  gestão  de  recursos  hídricos  ultrapassam  os  limites
administrativos  do  município  e  de  que  a  gestão  territorial  do  município  tem
consequências diretas na qualidade e quantidade dos recursos hídricos e do meio
ambiente de modo geral leva à necessidade de um envolvimento mais efetivo dos
municípios na gestão dos recursos hídricos.

Assim  sendo,  sugerimos  que  seja  incentivada  junto  aos  municípios  mineiros,  a
criação  dos  Conselhos  Municipais  de  Recursos  Hídricos  -  CMRH  -,  órgãos
consultivos,  com o objetivo de articular  os atores locais  com relação às questões
afetas aos recursos hídricos, sendo uma valiosa fonte de interlocução com os comitês
de bacia.
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Para que o Conselho Municipal de Recursos Hídricos cumpra suas atribuições de
maneira satisfatória,  é necessário que ele seja representativo.  Portanto, sugere-se
que  ele  tenha  uma  composição  paritária,  ou  seja,  que  considere,  em  igualdade
numérica, representantes do poder público, da sociedade civil organizada e do setor
produtivo  (composição  tripartite).  Além  disso,  a  criação  do  CMRH  deve,
necessariamente, envolver e mobilizar a população do município.

Os  CMRHs  teriam  atribuição  diferenciada  dos  Conselhos  Municipais  de  Meio
Ambiente,  que  são  órgãos  de  caráter  normativo,  deliberativo  ou  consultivo  e
fiscalizador das questões afetas ao meio ambiente no âmbito local, geralmente mais
direcionados ao licenciamento ambiental para implantação e operação de atividades
potencialmente poluidoras.

Com  exemplo,  cite-se  que  alguns  municípios  do  Brasil  já  têm  os  Conselhos
Municipais de Recursos Hídricos:

- Guarulhos/SP, por meio da Lei nº 6.076, de 9 de junho de 2005, que dispõe sobre
a  criação,  competência,  composição  e  funcionamento  do  Conselho  Municipal  de
Recursos Hídricos;

- Mogi-Guaçu/SP, por meio da Lei nº 4.129, de 16 de junho de 2004, que dispõe
sobre a criação, composição e funcionamento do Conselho Municipal de Recursos
Hídricos;

5.20 Realização de audiência pública para debater a Lei nº 15.082, de 2004, que 
dispõe sobre os rios de preservação permanente.

DESTINATÁRIO: Comissões de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e de
Minas e Energia da ALMG

Os rios de preservação permanente foram estabelecidos pelo constituinte derivado
na Constituição do Estado de Minas  Gerais,  de  1989,  na  Seção VI  -  Da Política
Hídrica e Minerária - do Capítulo II, que trata da Ordem Econômica.

Em conformidade com os arts. 249 e 250, V, § 3º, dessa seção, incumbe ao poder
público instituir, na forma da lei, sistema estadual de rios de preservação permanente
com o objetivo de fomentar as práticas náuticas, de pesca desportiva e de recreação
pública,  no  contexto  da  política  hídrica  e  minerária  executada pelo  poder  público
destinada  ao  aproveitamento  racional,  em seus  usos  múltiplos,  e  à  proteção  dos
recursos hídricos e minerais.
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Tais  dispositivos,  regulamentados  pela  Lei  nº  15.082,  de  2004,  necessitam  ser
melhor  esclarecidos  quanto  a  seu  verdadeiro  alcance.  Para  alguns,  rios  de
preservação  permanente  é  um  contrassenso,  porque  não  têm  paralelo  no  plano
nacional; para outros, os rios de preservação permanente são necessários porque
limitam intervenções em áreas estratégicas do ponto de vista ambiental e de beleza
cênica, razão pela qual  se justifica a realização de discussão sobre a matéria na
ALMG, no âmbito das comissões pertinentes.

5.21 Estabelecimento de metas com o objetivo de promover a redução do índice 
de perdas de água de abastecimento público prestados, direta ou 
indiretamente, pelos municípios

DESTINATÁRIO: Municípios de Minas Gerais, Arsae, Copasa-MG, Copanor, 
Assemae 

A redução do índice de perda de água no abastecimento público é um dos maiores
desafios  do  Brasil,  no  que  se  refere  ao  aumento  da  eficiência  dos  sistemas  de
saneamento. O último diagnóstico elaborado pelo Sistema Nacional de Informações
em  Saneamento  -  Snis  -  2012,  do  Ministério  das  Cidades,  informa que  a  média
brasileira de perda de água na distribuição está em 36,9%, sendo que o desejável
seria algo abaixo de 20%. Estamos avançando, pois houve uma redução de 5%, em
relação a 2011. Porém, há um longo caminho a se percorrer. Como já dito, no Japão,
referência mundial em eficiência no combate à perda de água, esse percentual está
entre 3 e 5%. À semelhança de Minas Gerais, o índice de perda na distribuição de
água em Belo Horizonte está próximo da média nacional.

O Estado de São Paulo, que hoje passa por uma crise hídrica no abastecimento
público sem precedentes, celebrou um contrato em 2012 com a Agência de Fomento
do Governo Japanês - Jica - no valor de 440 milhões de dólares, a serem utilizados
no programa de redução de perdas de água da Sabesp. O objetivo é que o percentual
de perda passe de 25,6% para até 15% no fim desta década, em uma região que
concentra cerca de 20 milhões de habitantes, aproximadamente 10% da população
brasileira.  Entre as ações que a Sabesp adotará estão a troca de 875 mil  ramais
prediais  (ligação  de  água  da  rua  até  o  hidrômetro),  a  substituição  de  1,6  mil
hidrômetros (22% do total), a troca de 674 quilômetros de redes de água e a pesquisa
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de vazamentos invisíveis por meio de geofones - tecnologia de detecção por meio de
escuta noturna de barulho de jatos de água abaixo do nível do solo. Disso resultará
uma  redução  de  1%  das  perdas  por  ano,  o  equivalente  à  quantidade  de  água
necessária para atender uma cidade com 300 mil habitantes.

O  exemplo  de  São  Paulo  foi  colocado  neste  relatório  para  demonstrar  que  é
possível, mesmo diante da alta complexidade e grandiosidade do desafio enfrentado
por esse estado, buscar soluções e trabalhar no sentido de minimizar as perdas.

Como a maior parte das perdas acontece após o tratamento da água, reduzi-las
significa economizar em produtos químicos, em energia elétrica, em compra de água
bruta  -  nas  bacias  hidrográficas  em  que  a  cobrança  pelo  recurso  hídrico  já  está
instalada -, em custo de mão de obra, com aumento evidente da receita do serviço
pelo aumento da eficiência e eficácia.

A diminuição significativa das perdas libera, principalmente, consideráveis volumes
de água outorgáveis para outros empreendimentos. Como já vimos neste relatório, há
em várias bacias hidrográficas conflitos estabelecidos pelo uso da água, ou seja, há
menos  água  disponível  para  uso  do  que  a  requerida,  seja  para  a  indústria,  a
agricultura, a pecuária, a mineração, a produção de energia ou para abastecimento
público.

Diante de perdas tão elevadas na distribuição, os municípios mineiros, titulares do
serviço de abastecimento,  e as  diversas empresas públicas,  privadas  ou serviços
autônomos de água e esgoto precisam investir em eficiência, em melhoria da gestão,
em  sustentabilidade  da  prestação  de  serviços,  em  modernização  de  sistemas  e
qualificação dos trabalhadores. O estabelecimento de ações contínuas de redução e
controle de perdas no sistema assegura benefícios em curto, médio e longo prazos.

Do ponto de vista legislativo, não estamos seguros da efetividade em estabelecer,
nesse momento, um regime obrigatório de redução no índice de perdas, a exemplo
do Projeto  de  Lei  nº  6.402/2013,  que tramita  na  Câmara dos  Deputados  e  torna
obrigatório  o  cumprimento  de  metas  para  o  índice  de  perdas  por  ligação  pelas
concessionárias  ou  permissionárias  dos  serviços  públicos  de  distribuição  e
abastecimento  de  água  potável.  Os  investimentos  necessários  em  capacitação,
tecnologia e gestão não são pequenos e é necessário dosar o horizonte temporal da
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implementação dessa medida com a oferta de recursos financeiros para realizá-la,
para que não se criem expectativas impossíveis de serem concretizadas.

É certo que essa medida terá de vir proximamente e entendemos que a discussão
sobre o modo de efetivá-la deve ser aprofundado na conferência ou fórum sobre as
águas, cuja realização foi também proposta neste relatório.

5.22 Realização de estudos que possam subsidiar a disseminação do uso de 
barraginhas para fins de recuperação dos cursos d'água e aumento da 
disponibilidade hídrica

DESTINATÁRIO: Ministério da Integração Nacional, Idene, Codevasf

As  barraginhas  ou  bacias  de  captação de  águas  pluviais  são  reservatórios  em
forma de bacia (semicircular ou circular), com dimensões em torno de 16 metros de
diâmetro por 1,5 a 2,0 m de profundidade, escavadas no terreno ao longo de estradas
vicinais, de talvegues naturais e em propriedades rurais.

A construção de barraginhas visa aumentar a infiltração das águas pluviais no solo,
abastecendo o lençol freático, melhorando a qualidade e aumentando a oferta hídrica
da região. Essa ação diminui ainda o escoamento superficial das águas pluviais e a
carreação de sedimentos para os corpos hídricos (rios, lagos, lençóis subterrâneos,
etc), contribuindo para redução dos processos de degradação dos solos.

As barraginhas beneficiam direta e indiretamente as populações próximas ao local
de  sua  instalação  e  esses  benefícios  se  estendem  aos  habitantes  da  bacia
hidrográfica.  Trata-se de  uma prática de conservação de água e do solo que,  ao
reduzir  a carga de sedimentos provenientes da sub-bacia onde foram implantadas
para os cursos d’água, proporciona o aumento da disponibilidade e da qualidade das
águas dos rios e lagos na própria sub-bacia e também em toda a área do local de sua
implantação.

Além disso, de forma direta, a construção de barraginhas beneficia os agricultores
das propriedades onde são instaladas, uma vez que aumentam a oferta de água na
superfície  e  no  solo.  A água que se  infiltra  mantém o  solo  úmido,  propiciando  o
desenvolvimento  de  cultivos  agrícolas  e  a  implantação  de  pastagens  com  maior
produtividade. A água que fica exposta no interior da barraginha pode ser utilizada
diretamente pelos proprietários rurais para dessedentação animal, irrigação e outros
fins.
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Cada barraginha construída  tem capacidade para armazenar,  em média,  80 mil
litros de água. Em conjunto, elas acumulam mais de 900 milhões de litros d’água
quando totalmente cheias. Essa quantidade de água é suficiente para encher 360
piscinas com dimensões olímpicas. “Dependendo do índice pluviométrico da região,
uma barraginha pode encher várias vezes ao longo do ano, porém, à medida que
esta vai assoreando, a capacidade de armazenamento vai diminuindo e, portanto, é
necessário que seja feita a manutenção dessas estruturas”, destaca o analista.

Como exemplo de sucesso do uso dessa tecnologia social, destaca-se o fato de a
Codevasf  ter  implantado  mais  de  onze  mil  barraginhas,  distribuídas  em  sete
municípios da região Noroeste de Minas Gerais. As melhorias ambientais resultantes
são relacionadas  à  conservação da água,  solo,  recursos florestais  e  aumento da
disponibilidade  hídrica,  principalmente,  na  microrregião  de  implantação  das
estruturas.

5.23 Criação de parque para proteger a nascente da Bacia do Rio Doce

DESTINATÁRIO: Semad, IEF, Instituto Chico Mendes

Nas discussões promovidas pela Comissão das Águas,  grande preocupação foi
manifestada com a falta de planejamento do Sistema Estadual de Meio Ambiente e de
Recursos Hídricos para promover a conservação das nascentes d'água nas diversas
bacias mineiras,  o que deveria ser a primeira medida entre as que tenham como
objetivo a revitalização das bacias hidrográficas. Em especial, foi feito um alerta pelo
presidente do CBH Rio Piracicaba e vice-presidente do CBH Rio Doce, segundo o
qual,  a  área  de  meio  ambiente  do  Estado  tem  de  ser  repensada,  para  que  as
atividades concernentes à mineração - em especial as opções pelos minerodutos -,
às obras viárias, como duplicação de rodovias - a exemplo da BR-381 - bem como às
expansões imobiliárias  não tragam ameaças às nascentes,  aos mananciais  e aos
sistemas de drenagem natural,  que dão efetividade à qualidade e quantidade dos
recursos hídricos.

Nesse sentido, é preciso apoiar programas que visem recuperar APPs e nascentes,
como os já iniciados pelo CBH-Doce, de mapeamento das áreas de nascentes, como
também  estimular  as  iniciativas  para  a  realização  dos  Planos  Municipais  de
Saneamento,  uma  das  prioridades  dos  comitês,  o  que,  praticamente,  já  é  uma
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realidade na porção mineira da bacia do Rio Doce, cujos municípios já iniciaram a
elaboração de seus  planos,  subsidiados pelos  recursos  da  cobrança pelo  uso da
água arrecadados na Bacia do Rio Piracicaba.

Outro alerta especial foi feito em relação à nascente do Rio Doce, cuja situação
deixou estarrecido  o  grupo designado pelo  comitê  do  Rio  Doce para  efetuar  seu
diagnóstico,  com a  constatação de que a  nascente,  que se localiza  na  Serra  da
Mantiqueira,  no  Município  de  Ressaquinha,  encontra-se,  significativamente
antropizada,  soterrada  e  envolvida  por  pastos  e  plantação de morangos.  Tal  fato
despertou entre os ativistas do comitê a certeza da necessidade de realização de
estudos técnicos específicos com o objetivo de transformar a área da nascente em
unidade  de  conservação  de proteção  integral,  a  exemplo  do  Parque Nacional  da
Serra da Canastra,  que trouxe proteção à  nascente do Velho Chico,  entre outras
medidas. Universidades como a de Viçosa, os poderes públicos da União, do Estado
ou municipal,  isoladamente ou em parceria,  podem promover esses estudos, para
reverter o quadro de degradação com o objetivo de garantir a proteção da nascente.

Não se pode desconsiderar a importância do Rio Doce, cuja bacia está totalmente
incluída na região Sudeste. Seu principal formador é o Rio Piranga, cuja nascente se
localiza  na  Serra  da  Mantiqueira,  portanto  em  região  com  ocorrência  de  mata
atlântica. No Município de Rio Doce, ao receber as águas do Rio do Carmo, o Rio
Piranga passa a se chamar Rio Doce, percorrendo uma extensão de 853 km e indo
desaguar  no  Oceano  Atlântico  na  localidade  denominada  Vila  de  Regência,
pertencente ao município de Linhares, no Espírito Santo. Sua bacia, com cerca de
83.400 km², sendo 86% dela pertencente ao Estado de Minas Gerais, abrange 228
municípios,  dos  quais  202  na  sua  porção  mineira.  Essa  é  uma  bacia  onde  se
desenvolvem importantes atividades com grande repercussão econômica, todas elas
promovendo a múltipla utilização de seus recursos hídricos.

Na bacia operam três das cinco maiores empresas siderúrgicas de Minas Gerais -
Belgo Mineira, Acesita e Usiminas -, e a maior mineradora a céu aberto do mundo, a
Vale. Além desses empreendimentos industriais de grande porte, que desempenham
significativo papel nas exportações brasileiras de minério de ferro, aços e celulose,
ela é representativa na geração de divisas em razão de exportações de café nos dois
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estados e de polpa de frutas no Espírito Santo. Segundo dados de 2001 da Fundação
João Pinheiro sobre a bacia, chega-se à conclusão de que ela representa 15% do PIB
mineiro. Essas são algumas das razões que justificam a realização de estudos de
criação de unidade de conservação de proteção integral para a proteção da nascente
do Rio Doce.

5.24 Elaboração de Plano de Segurança Hídrica

DESTINATÁRIOS: Semad, Igam, Sedru, Seapa, Sede, ANA e CBHs

Estabelecer  um  diagnóstico  realista  das  demandas  por  recursos  hídricos  dos
diversos  segmentos  da  sociedade,  incluindo  o  estudo  de  cenários  futuros  de
disponibilidade e consumo, e calcular em que momentos e regiões ocorrerá déficit
para  então  estabelecer  que  intervenções,  sejam  elas  de  engenharia,  sejam  de
revitalização, será necessário para buscar garantia de segurança hídrica no território
mineiro, essa a função de um Plano Estadual de Segurança Hídrica.

O entendimento pragmático de quais  são os pontos críticos, as vulnerabilidades
hídricas  no  Estado  de  Minas  Gerais,  é  essencial  para  um  adequado  plano  de
enfrentamento e redução da escassez hídrica. Para tanto faz-se necessário discutir
com os segmentos demandantes, em especial abastecimento público, agricultura e
indústria,  para  criar  uma visão de engenharia  de  infraestrutura  hídrica necessária
para reservação de água com vistas ao período de estiagem, conferindo à sociedade
capacidade de resiliência, aliada a um programa amplo de revitalização das bacias
hidrográficas.

Por sabermos ser um tema polêmico, a reservação de água no período de chuvas
deve ser priorizado de forma a se estabelecerem critérios técnicos para aprovação e
financiamento das obras, cientes de que os eventuais impactos serão compensados
pelo serviço de regularização de vazão tão necessário à manutenção de atividades
sociais, ambientais e econômicas.

Medidas  iniciais,  como  a  apresentação  de  emenda  orçamentária  por  sugestão
popular para o início dos estudos em 2015, merecem atenção redobrada.

5.25 Vinculação do Hidroex à Semad

DESTINATÁRIOS: Governador do Estado
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A proposta objetiva  alterar  o  parágrafo 2º  do art.  1º  da Lei  nº  18.505,  de  4 de
novembro  de  2009,  que  cria  a  Fundação  Centro  Internacional  de  Educação,
Capacitação e Pesquisa Aplicada em Águas - Hidroex -, possibilitando vincular essa
fundação à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável -
Semad.

Atualmente  vinculada  à  Secretaria  de  Estado  de  Ciência,  Tecnologia  e  Ensino
Superior  -  Sectes  -,  a  Hidroex  tem  por  finalidade  planejar,  coordenar,  executar,
controlar e avaliar programas e projetos de defesa e preservação do meio ambiente,
relativos à gestão das águas e dos recursos hídricos, envolvendo a capacitação e o
desenvolvimento  de  recursos  humanos,  a  promoção  de  ações  educativas,  a
construção de bancos de dados e a prestação de serviços de interesse público.

Entendemos  que  essa  fundação  estaria  mais  bem  estruturada  se  vinculada  à
Semad, em virtude da natureza das atribuições da secretaria e de suas entidades,
Igam,  IEF  e  Feam,  que  possibilitariam maior  integração  para  o  alcance  de  suas
finalidades.  A  Hidroex  seria  um  importante  parceiro  na  avaliação  técnica  e
capacitação dos proponentes de projetos do Fhidro, fundo este cujo gerenciamento
cabe à Semad.

5.26 Fortalecimento da educação ambiental nos currículos e atividades das 
redes escolares estadual e municipal

DESTINATÁRIOS: Secretaria de Estado de Educação e Municípios de Minas Gerais

A educação ambiental  tem por  finalidade o  desenvolvimento dos  processos  por
meio  dos  quais  o  indivíduo  e  a  coletividade  constroem  valores  sociais,
conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do
meio ambiente.

Segundo a legislação federal, a compreensão integrada do meio ambiente em suas
múltiplas  e  complexas  relações  envolve  aspectos  ecológicos,  psicológicos,  legais,
políticos,  sociais,  econômicos,  científicos,  culturais  e  éticos;  a  garantia  de
democratização  das  informações  ambientais;  o  estímulo  e  o  fortalecimento  da
consciência crítica sobre a problemática ambiental e social; o incentivo à participação
individual e coletiva, permanente e responsável, na preservação do equilíbrio do meio
ambiente;  o estímulo  à  cooperação entre as  diversas regiões do  País,  em níveis
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micro e macrorregionais, com vistas à construção de uma sociedade ambientalmente
equilibrada,  fundada  nos  princípios  da  liberdade,  igualdade,  solidariedade,
democracia,  justiça  social,  responsabilidade  e  sustentabilidade;  o  fomento  e  o
fortalecimento  da  integração com a  ciência  e  a  tecnologia;  e  o  fortalecimento  da
cidadania, autodeterminação dos povos e solidariedade como fundamentos para o
futuro da humanidade.

O tema água, como todos os relativos ao meio ambiente, é transversal e sistêmico,
devendo obrigatoriamente se fazer presente na grade curricular das escolas, como
em todas atividades das secretarias  de governo.  A formação de uma consciência
crítica a respeito dos impactos diretos e cumulativos das atividades humanas sobre o
meio  ambiente  é  de  suma importância  para  a  sobrevivência  da  nossa espécie  e
somente com a valorização da educação ambiental será possível fomentar e criar o
caldo necessário à formação dessa consciência.

Nas  reuniões  realizadas  pela  Comissão  Extraordinária  das  Águas,  muito  se
questionou sobre a falta de atenção dos poderes públicos com a educação ambiental,
especialmente nos âmbitos municipal e estadual.

Os  planos  de  educação  precisam  efetivamente  desenvolver  no  educando  a
preocupação com a água em todas as suas dimensões: ambiental, produtiva e social.
Para isso, é importante que os Parâmetros Curriculares Nacionais sejam fortalecidos.
A  água  cumpre  um  papel  fundamental  por  sua  natureza  transversal  enquanto
conhecimento  e  afirmação  da  cidadania  social  e  política,  da  cooperação,  da
solidariedade, do diálogo e da tomada de decisões coletivas e de intensificação da
identidade nacional e pessoal, bem como do sentimento de pertinência ao País.

5.2 - COMUNICAÇÃO
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
A Comissão Extraordinária das Águas comunica à Mesa a necessidade da adoção

das seguintes providências já fundamentadas neste relatório final:
a)  envio  de  cópia  às  autoridades,  entidades  e  instituições  mencionados  como

destinatários  no  item  “Recomendações”,  observada,  quanto  aos  prefeitos,  a
providência solicitada no item “h” deste requerimento;
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b) envio de cópia ao governador eleito Fernando Pimentel;
c) envio de cópia ao coordenador-geral da Comissão de Transição do governador

eleito, instituída pelo Decreto Estadual nº 46.631, de 2014;
d) envio de cópia ao Ministério Público Federal e Estadual;
e) envio de cópia à Associação Mineira de Municípios - AMM;
f) estudo de conveniência e oportunidade da implementação das recomendações

contidas no relatório final direcionadas à Mesa da Assembleia;
g) determinação ao setor competente da inserção do inteiro teor do relatório  no

portal da internet desta Casa;
h) envio de correspondência aos prefeitos e presidentes das câmaras municipais

dos 853 municípios de Minas Gerais, comunicando a aprovação do Relatório Final da
Comissão Extraordinária das Águas, que contém recomendações direcionadas aos
municípios,  e  esclarecendo  que  o  documento  poderá  ser  acessado  para  fins  de
conhecimento de seu inteiro teor no portal da internet desta Casa.
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9 - ANEXOS
ANEXO I

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS
1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - 27 DE MARÇO DE 2013, 10H30, SALÃO NOBRE

Membros da Comissão presentes:
- deputado Almir Paraca / PT (presidente);
- Deputado Dalmo Ribeiro Silva / PSDB;
- Deputado Pompilio Canavez / PT.
Outros Deputados presentes:
- Deputado Hely Tarqüínio / PV;
- Deputado Dinis Pinheiro / PSDB;
- Deputado Maria Tereza Lara / PT;
- Deputado André Quintão / PT;
- Deputado Lafayette de Andrada / PSDB;
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- Deputado Paulo Guedes / PT;
- Deputada Liza Prado / PSB;
Finalidade: Instalação da comissão.
Resultado: Reunião realizada com as seguintes presenças:
- Marília Carvalho de Melo, diretora-geral do Instituto Mineiro de Gestão das Águas

- Igam-, representando também Adriano Magalhães Chaves, secretário de Estado de
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável;

-  Carla  Vasconcellos  Couto  Miranda,  secretária  municipal  de  Meio  Ambiente,
representando o prefeito Márcio Lacerda

-  Vitor  Queiroz,  engenheiro,  representando  Jobson  Nogueira  de  Andrade,
presidente do Crea-MG;

-  Liliana  Adriana  Nappi  Mateus,  diretora  de  Gestão da  Qualidade  Ambiental  da
Fundação  Estadual  do  Meio  Ambiente,  representando  Zuleika  Stela  Chiacchio
Torquetti, presidente da Fundação Estadual do Meio Ambiente - Feam;

- Elmo Vaz Bastos de Matos, presidente da Companhia de Desenvolvimento dos
Vales do Rio São Francisco e do Rio Parnaíba do Ministério da Integração Nacional;

- Márcio Tadeu Pedrosa, secretário-geral da Associação Brasileira de Engenharia
Sanitária  e  Ambiental  e  Representante do Comitê  Federal  do  Rio  São Francisco,
representando também Ricardo Augusto Simões Campos;

- Hideraldo Buch, presidente do Comitê dos Afluentes Mineiros do Baixo Rio Grande
e coordenador-geral do Fórum Mineiro de Comitês de Bacias;

- Lilian Domingues Resende, gerente de Apoio ao Comitê da Bacia Hidrográfica do
Rio Paraopeba, representando Renata Maria de Araújo, presidente do Comitê;

-  Tânia  Maria  Duarte,  vice-presidente  da  Associação  Nacional  dos  Serviços
Municipais de Saneamento e presidente das Empresas Municipais de Água e Esgoto.
2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - 4 DE ABRIL DE 2013, 9 HORAS, PLENARINHO II

Deputados presentes:
- Deputado Almir Paraca / PT (presidente);
- Deputado Pompilio Canavez / PT;
- Deputado Tiago Ulisses / PV.
- Deputado Célio Moreira / PSDB;
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- Deputado André Quintão / PT.
Finalidade: Discussão e votação de proposições da Comissão.
Resultado: Foram aprovados três requerimentos (transcritos no Anexo II).

3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - 10 DE ABRIL DE 2013, 16 HORAS,
PLENARINHO II

Deputados presentes:
- Deputado Almir Paraca / PT (presidente);
- Deputado Dalmo Ribeiro Silva / PSDB;
- Deputado Lafayette de Andrada / PSDB.
Finalidade: Discussão e votação de proposições da comissão.
Resultado: Foram agendadas quatro audiências públicas para ouvir representantes

de comitês de bacias hidrográficas.
4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - 24 DE ABRIL DE 2013, 9H30, TEATRO

Deputados presentes:
- Deputado Almir Paraca / PT (presidente);
- Deputado Pompilio Canavez / PT
- Deputado Adelmo Carneiro Leão / PT
- Deputado Rosângela Reis / PV
Finalidade: Ouvir os comitês de bacia de forma regionalizada e discutir questões

relacionadas ao uso da água e à gestão de recursos hídricos.
Resultado: Reunião realizada com as seguintes presenças:
-  Jeane  Dantas  de  Carvalho,  diretora  de  Pesquisa,  Desenvolvimento  e

Monitoramanto das Águas, representando Adriano Magalhães Chaves, secretário de
Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e Marília Carvalho de Melo,
diretora-geral do Instituto Mineiro de Gestão das Águas ;

- Renata Maria de Araújo, diretora de Gestão das Águas e Apoio aos Comitês de
Bacia, representando também, Marília Carvalho de Melo, diretora-geral do Instituto
Mineiro de Gestão das Águas;

- Sirléia Márcia de Oliveira Drumond, presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica
dos  Rios  Jequitaí  e  Pacuí,  representando  Hideraldo  Buch,  coordenador-geral  do
Fórum  de  Comitês  de  Bacias  Hidrográficas  e  presidente  do  Comitê  da  Bacia
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Hidrográfica dos Afluentes Mineiros do Baixo Rio Grande;
-  Lessandro  Gabriel  da  Costa,  membro  do  Comitê  da  Bacia  Hidrográfica  dos

Afluentes  do  Alto  São  Francisco,  representando  Anaximandro  Lourenço  Azevedo
Feres, presidente do Comitê;

- Mauro da Costa Val, membro do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paraopeba;
- Rogério de Oliveira Sepúlveda, presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio

das Velhas;
-  José Américo Carniel,  presidente do Comitê da Sub-Bacia Hidrográfica do Rio

Urucuia;
- Alexandre Augusto Moreira Santos, professor da Universidade Federal de Itajubá e

presidente  da  Bacia  Hidrográfica  Grande,  representando  Cellem  Mohallem,
presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Sapucaí;

- José Américo Carneiro, membro do Comitê da Sub-Bacia Hidrográfica Mineira do
Rio Paracatu, representando o presidente em exercício Eustáquio Tonhão;

- Wilson Akira Shimizu, presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari;
-  Carlos  Eduardo  Silva,  1º-secretário  do  Comitê  da  Bacia  do  Rio  Piranga,

representando Jair Henriques de Oliveira, presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica
do Rio Piranga;

-  Wagner  Vicente  Rodrigues  de  Almeida,  presidente  do  Comitê  da  Bacia
Hidrográfica do Rio Araçuaí;

-  Sidney  José  Rosa,  secretário  adjunto  do  Comitê,  representando  Jefferson
Benedito Rennó, presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica dos Rios Piracicaba e
Jaguari;

- Apolo Heringer, professor e fundador do Projeto Manuelzão.
5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - AUDIÊNCIA PÚBLICA - 13 DE MAIO DE 2013,

14H30, AUDITÓRIO
Deputados presentes:
- Deputado Almir Paraca / PT (presidente);
- Deputado Pompilio Canavez / PT
- Deputado Luiz Henrique / PSDB
- Deputado Rogério Correia / PT



1742
____________________________________________________________________________

- Deputado André Quintão / PT
- Deputado Tadeu Martins Leite / PMDB
Finalidade: Discutir a execução do Programa Água Para Todos.
Resultado: Foram aprovados 10 requerimentos (transcritos no Anexo II). A reunião

realizada com as seguintes presenças:
- Gil Pereira, secretário de Estado de Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha

e Mucuri e do Norte de Minas;
- Sérgio Duarte Castro, secretário nacional de Desenvolvimento Regional da Gestão

Institucional da Secretaria de Desenvolvimento Regional do Ministério da Integração
Social, representando Maria Giovane Oliveira da Luz, coordenadora-geral de Gestão
Institucional da Secretaria de Desenvolvimento Regional do Ministério da Integração
Nacional;

-  Igor  da  Costa  Arky,  coordenador-geral  de  Acesso  à  Água  do  Ministério  do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome;

- Filipe Galgani Gomes, diretor de Captação e Qualificação do Idene;
- Antônio Ivan Vieira de Freitas, gestor do Programa Água para Todos da Copasa-

MG;
- Wallysson Mardem Vieira Macedo, secretário municipal de Agricultura de Itaobim;
- Maflavia Aparecida Luiz Ferreira, vereadora da Câmara Municipal de Itaobim;
- Eduardo Nascimento, representante da Fetaemg (Federação dos Trabalhadores

na Agricultura de Minas Gerais);
-  Bruno  Oliveira  Alencar,  secretário  adjunto  da  Sedvan  (Secretaria  de

Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri e Norte de Minas;
- José Maurício Resende, gestor do Programa Água para Todos no âmbito rural.

6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - AUDIÊNCIA PÚBLICA - 28 DE MAIO DE 2013, 13
HORAS, PARACATU

Deputados presentes:
- Deputado Almir Paraca / PT (presidente);
Finalidade: Ouvir os comitês de bacia de forma regionalizada e discutir questões

relacionadas ao uso da água e à gestão de recursos hídricos.
Resultado: Reunião realizada com as seguintes presenças:
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- Olavo Remígio Condé, prefeito municipal de Paracatu e presidente do Comitê de
Bacia Hidrográfica do Rio Paracatu;

-  Marlon  Gouveia  Coimbra,  vereador  de  Paracatu,  representando  o  vereador
Glewton de Sá Guimarães, presidente da Câmara Municipal de Paracatu;

-  Fernanda  de  Souza  Braga,  gerente  de  Informação  em  Recursos  Humanos,
representando Marília Carvalho de Melo, diretora-geral do Instituto Mineiro de Gestão
das Águas - Igam -;

-  Paulo  Campos  Chaves,  promotor  de  justiça  e  diretor  da  Secretaria  das
Promotorias de Justiça da Comarca de Paracatu, representando Carlos André Mariani
Bittencourt, procurador-geral de justiça do Estado ;

- Jueli Cardoso Jordão, vice-presidente da Associação dos Amigos e Produtores de
Água do Prata;

- Geraldo Pimentel Barbosa Filho, presidente do Condomínio de Irrigação Paracatu
Entre Ribeiros;

-  Gilberto  A.  Appelt,  vice-presidente  e  diretor  operacional  do  Condomínio  dos
Irrigantes  do  Entre  Ribeiros  em  Paracatu,  representando  Luis  Otávio  Teixeira  de
Noronha, presidente;

-  Antônio Eustáquio  Vieira,  presidente do Movimento  Verde de Paracatu  e vice-
presidente do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Paracatu;

- José Américo Carniel, presidente do Comitê de Bacia do Rio Urucuia;
- Ivonete Antunes Ferreira, diretora administrativa da Associação dos Municípios da

Microrregião do Noroeste de Minas - Aminor -;
- Júlio César A. Barreto, assessor técnico do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio

Urucuia.
7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - AUDIÊNCIA PÚBLICA - 5 DE JUNHO DE 2013, 10

HORAS, POÇOS DE CALDAS
Deputados presentes:
- Deputado Almir Paraca / PT (presidente);
- Deputado Pompilio Canavez / PT
Finalidade: Ouvir os comitês de bacia de forma regionalizada e discutir questões

relacionadas ao uso da água e à gestão de recursos hídricos.
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Resultado: Reunião realizada com as seguintes presenças:
- Eloísio do Carmo Lourenço, prefeito municipal de Poços de Caldas;
- Nizar El Khatib, vice-prefeito municipal de Poços de Caldas;
- Vereador Paulo Tadeu Silva D'arcadia, presidente da Câmara Municipal de Poços

de Caldas;
- Vanessa Coelho Naves, chefe de Gabinete do Instituto Mineiro de Gestão das

Águas - Igam -, representando Adriano Magalhães Chaves, secretário de Estado de
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e Marília Carvalho de Melo, diretora-
geral do Igam;

- Alair Assis, diretor-presidente do Departamento Municipal de Água e Esgoto de
Poços de Caldas - Dmae -;

-  Ângela  Maria  Martins  Marques  dos  Santos,  conselheira  do  Comitê  de  Bacia
Hidrográfica dos Rios Mogi/Pardo, representando o presidente Antônio Carlos Sales;

- Helio Antonio Scalvi, secretário executivo do Comitê de Bacia Hidrográfica dos
Rios Mogi/Pardo.

8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - 12 DE JUNHO DE 2013, 10 HORAS,
PLENARINHO II

Deputados presentes:
- Deputado Almir Paraca / PT (presidente);
- Deputado Lafayette de Andrada / PSDB
- Deputado Luiz Humberto Carneiro / PSDB
- Deputado Rogério Correia / PT
- Deputado Luiz Henrique / PSDB
- Deputada Luzia Ferreira / PPS
Finalidade: Discutir e votar proposições da comissão.
Resultado: Foram aprovados 17 requerimentos (transcritos no Anexo II).

9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - 25 DE JUNHO DE 2013, 13 HORAS,
UBERLÂNDIA

Deputados presentes:
- Deputado Almir Paraca / PT (presidente);
- Deputado Leonídio Bouças / PMDB.
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Finalidade: Ouvir os comitês de bacia, de forma regionalizada, e discutir questões
relacionadas ao uso da água e à gestão de recursos hídricos..

Resultado: Reunião realizada com as seguintes presenças:
- Márcio Teixeira Nobre, presidente da Câmara Municipal de Uberlândia;
- Marília Carvalho de Melo, diretora-geral do Instituto Mineiro de Gestão das Águas

- Igam -;
-  Ten.-Cel.  PM  Márcio  Constâncio  da  Silva,  comandante  da  5º  Cia  de  Meio

Ambiente  e  Trânsito  da  Polícia  Militar  de  Minas  Gerais,  representando  Cel.  PM
Armando Leonardo Linhares de Araújo Ferreira da Silva;

-  Hideraldo  Buch,  coordenador-geral  do  Fórum  Mineiro  de  Comitês  de  Bacias
Hidrográficas e presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica dos Afluentes Mineiros do
Baixo Rio Grande;

- Nathália Cristine Araújo, analista de Projetos Ambientais, representando Marcelo
Cavalcanti, presidente da Organização para a Proteção Ambiental;

- Hélio Alves Mendes, secretário de Meio Ambiente de Uberlândia;
-  Antônio  Geraldo  de  Oliveira,  presidente  do  Comitê  de  Bacia  Hidrográfica  dos

Afluentes Mineiros do Alto Paranaíba - CBH PN1 -;
- Wilson Akira Shimizu, presidente do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Araguari

- CBH PN2 -;
- Leila Ferreira de Rezende, representante do Comitê de Bacia Hidrográfica dos

Afluentes Mineiros do Baixo Paranaíba - CBH PN3.
10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - 04 DE JULHO DE 2013, 10 HORAS, ALFENAS
Deputados presentes:
- Deputado Almir Paraca / PT (presidente)
- Deputado Pompílio Canavez / PT
Finalidade: Ouvir os comitês de bacia, de forma regionalizada, e discutir questões

relacionadas ao uso da água e à gestão de recursos hídricos..
Resultado: Reunião realizada com as seguintes presenças:
- Maurilio Peloso, prefeito municipal de Alfenas;
-  Christyane  Noronha  Trombeta  de  Morais,  secretária-geral,  representando

Hemerson Lourenço de Assis, presidente da Câmara Municipal de Alfenas;
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-  Vinícius  Forain  da  Rocha,  Gerente  de  Recursos  Hídricos  e  Meteorologia,
representando Hermes Jorge Chipp, diretor-geral do Operador Nacional do Sistema
Elétrico;

- Eduardo de Araújo Rodrigues, analista ambiental do Instituto Mineiro de Gestão
das Águas - Igam -, representando Marília Carvalho de Melo, diretora-geral;

- Arnaldo Lemos Figueiredo, presidente da Associação dos Municípios do Lago de
Furnas - Alago - e prefeito municipal de Coqueiral;

-  Bergson Cardoso  Guimarães,  promotor  de  justiça  e  coordenador  regional  das
Promotorias de Justiça do Meio Ambiente da Bacia do Rio Grande;

-  Hideraldo Buch,  coordenador-geral  do Fórum Mineiro de Comitês de Bacias e
presidente  do  Comitê  da  Bacia  Hidrográfica  dos  Afluentes  Mineiros  do  Baixo  Rio
Grande;

- Alexandre Augusto Moreira Santos, presidente do Comitê da Bacia do Rio Grande;
-  Fausto  Costa,  presidente  do  Comitê  da  Bacia  Hidrográfica  do  Entorno  do

Reservatório de Furnas e secretário executivo da Alago;
- Eduardo Engel, presidente da Associação dos Usuários do Lago de Furnas;
- Alair Assis, diretor-presidente do Departamento Municipal de Águas e Esgoto de

Poços de Caldas;
-  Mário  Dantas,  Coordenador  Geral  do  Fórum Nacional  dos  Comitês  de  Bacias

Hidrográficas e presidente do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Verde;
- Antônio Carlos Sales, presidente do Comitê de Bacia Hidrográfica dos Afluentes

Mineiros do Rios Mogi-Guaçu e Pardo;
-  Robson Flávio do Nascimento, presidente do Comitê de Bacia Hidrográfica de

Furnas e Biólogo da Secretaria de Meio Ambiente de Alfenas;
-  Emílio  José de Padua Piantino,  gerente do Departamento Produção Minas  de

Furnas.
11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - 10 DE JULHO DE 2013, 14H30, 

PLENARINHO III
Deputados presentes:
- Deputado Almir Paraca / PT (presidente)
- Deputado Rômulo Viegas / PSDB (substituindo deputado Dalmo Ribeiro Silva /

PSDB)
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- Deputado Ulysses Gomes / PT (substituindo deputado Pompílio Canavez / PT)
Finalidade: Discutir e votar proposições da comissão.
Resultado: Foram aprovados 12 requerimentos (transcritos no Anexo II).
12ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - 07 DE AGOSTO DE 2013, 10 HORAS, SÃO

FRANCISCO
Deputados presentes:
- Deputado Almir Paraca / PT (presidente)
Finalidade: Ouvir os comitês de bacia, de forma regionalizada, e discutir questões

relacionadas ao uso da água e à gestão de recursos hídricos..
Resultado: Reunião realizada com as seguintes presenças:
- Luiz Rocha Neto, prefeito municipal de São Francisco;
- João Herbber Gomes de Brito, presidente da Câmara Municipal de São Francisco;
-  Rafael  Alexandre  Sá,  coordenador  do  Núcleo  de  Montes  Claros  do  IGAM,

representando  Marília  Carvalho  de  Melo,  diretora-geral  e  Hideraldo  Buch,
coordenador-geral do Fórum Mineiro de Comitês de Bacias Hidrográficas e presidente
do Comitê da Bacia Hidrográfica dos Afluentes Mineiros do Baixo Rio Grande;

- Domingos Sávio Rodrigues, Gerente da Copasa-MG no Distrito de São Francisco,
representando Ricardo Augusto Simões Campos, presidente;

-  2º-Ten.  PM  Emerson  Martins  da  Silva,  Comandante  do  6º  Pelotão  MAT  em
Januária, representando Cel. PM Armando Leonardo Linhares de Araújo Ferreira da
Silva, diretor de Meio Ambiente e Trânsito da Polícia Militar de Minas Gerais;

-  João Naves de Melo,  presidente do  Comitê Afluentes Mineiros  do  Médio São
Francisco.

13ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - 13 DE AGOSTO DE 2013, 
10 HORAS, PLENARINHO IV

Deputados presentes:
- Deputado Almir Paraca / PT (presidente)
-  Deputado Lafayette de  Andrada /  PSDB (substituindo deputado Dalmo Ribeiro

Silva / PSDB)
- Deputado Luiz Henrique / PSDB (substituindo deputado Zé Maia / PSDB)
- Deputado Paulo Guedes / PT (substituindo deputado Pompílio Canavez / PT)
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Finalidade:  Debater o reinício das obras de construção da Barragem do Berizal,
localizada no norte do Estado de Minas Gerais.

Resultado: Foi aprovado 01 requerimento (transcrito no Anexo II). Reunião realizada
com as seguintes presenças:

- Deputado Federal Stéfano Aguiar;
-  Germano  Luís  Gomes  Vieira,  coordenador  jurídico  da  Subsecretaria  de

Regularização da Semad, representando Adriano Magalhães Chaves, secretário de
Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - Semad -;

- Marco Antônio Graça Camara, coordenador estadual do Departamento Nacional
de Obras Contra as Secas - Denocs -;

- Maria Socorro Almeida Carvalho, ouvidora da Coordenadoria Estadual do Denocs;
- Valdeni Meireles dos Santos, prefeito municipal de Berizal;
- Danilo Mendes Rodrigues, prefeito municipal de Taiobeiras;
- Antônio de Oliveira Pinto, prefeito municipal de São João do Paraíso;
- Vanderlúcio de Oliveira, prefeito municipal de Indaiabira;
- Narques Rocha, prefeito municipal de Ninheira;
- Vitor Hugo Teixeira, vice-prefeito de Taiobeiras;
- Joaquim Mendes de Oliveira, presidente da Câmara Municipal de Berizal;
- João Inácio de Sena, presidente da Câmara Municipal de Taiobeiras;
-  Antônio  Caroba  da  Silva,  presidente  da  Câmara  Municipal  de  São  João  do

Paraíso;
- José Rocha Filho, presidente da Câmara Municipal de Ninheira;
- Hélvio Lelis Araújo, presidente da ONG Amigo das Águas, do Alto Rio Pardo;
- Bruno Oliveira Alencar, secretário adjunto da Secretaria de Estado Extraordinária

para o Desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha, Mucuri e Norte de Minas e diretor-
geral do Idene;

- Jeane Dantas de Carvalho, diretora de Pesquisa do Instituto Mineiro de Gestão
das Águas - Igam;

- José Rubens de Almeida, vice-presidente da ONG Amigo das Águas, do Alto Rio
Pardo;

-  Carlito  Arruda,  presidente  regional  do  Alto  Rio  Pardo e  Vale  do  Gorutuba,  da
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Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado de Minas Gerais -
Federaminas -;

- João Bosco Costa, prefeito municipal de Vargem Grande.
-  Rafael  Alexandre  Sá,  coordenador  do  Núcleo  de  Montes  Claros  do  IGAM,

representando.
14ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - 14 DE AGOSTO DE 2013, 10 HORAS, SÃO

LOURENÇO
Deputados presentes:
- Deputado Almir Paraca / PT (presidente)
-  Deputado Lafayette de  Andrada /  PSDB (substituindo deputado Dalmo Ribeiro

Silva / PSDB)
- Deputado Luiz Henrique / PSDB (substituindo deputado Zé Maia / PSDB)
- Deputado Paulo Guedes / PT (substituindo deputado Pompílio Canavez / PT)
Finalidade:  Debater  as  dificuldades  na  exploração das  águas  minerais  em São

Lourenço  e  região,  assim  como  propostas  de  mudanças  na  legislação  federal
relativas à exploração das águas minerais.

Resultado: Reunião realizada com as seguintes presenças:
-  Patrícia  Pereira  Lessa,  vice-prefeita,  representando  Jose  Sacido  Barcia  Neto,

prefeito municipal de São Lourenço;
- Waldinei Alves Ferreira, presidente da Câmara Municipal de São Lourenço;
- Pedro Paulo Barreiros Aina, promotor de justiça da 1ª Promotoria de Justiça da

Comarca de São Lourenço;
- Leandro Pannain Rezende, promotor de justiça da 4ª Promotoria de Justiça da

Comarca de São Lourenço;
-  Bergson Cardoso  Guimarães,  promotor  de  justiça  e  coordenador  regional  das

Promotorias de Justiça do Meio Ambiente da Bacia do Rio Grande;
- Agilsander Rodrigues da Silva, presidente da Comissão das Águas da Câmara

Municipal de São Lourenço;
-  Maria  Lúcia  Resende  Garcia,  ex-vereadora  da  Câmara  Municipal  de  São

Lourenço;
- Alzira Maria Fernandes, ex-vereadora da Câmara Municipal de São Lourenço e

representante do grupo Amar Águas.
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15ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - 21 DE AGOSTO DE 2013, 10 HORAS, TRÊS
MARIAS

Deputados presentes:
- Deputado Almir Paraca / PT (presidente)
Finalidade: Ouvir os comitês de bacia, de forma regionalizada, e discutir questões

relacionadas ao uso da água e à gestão de recursos hídricos.
Resultado: Reunião realizada com as seguintes presenças:
- Vicente de Paulo Resende, prefeito municipal de Três Marias e vice-presidente do

Consórcio dos Municípios do Lago de Três Marias - Comlago;
- Eduardo Pereira Barbosa, vice-prefeito municipal de Três Marias;
- Sebastião da Fonseca Leal, presidente da Câmara Municipal de Três Marias;
- Eduardo Luiz Rigotto, gerente do Distrito do Baixo Rio das Velhas da Copasa-MG,

representando Ricardo Augusto Simões Campos, presidente;
- Maj. PM Charles Baracho, comandante da 14ª cia de Meio Ambiente e Trânsito de

Curvelo, representando o Cel. PM Armando Leonardo Linhares de Araújo Ferreira da
Silva, diretor de Meio Ambiente e Trânsito da Polícia Militar de Minas Gerais;

- Raquel Pereira de Sousa, secretária do comitê, representando Wilson José da
Silva, presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Entorno da Represa de Três
Marias;

- Regina Célia Greco Santos, presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio
Pará;

- Adenilson Rodrigues Rubim, secretário de Meio Ambiente da Prefeitura Municipal
de Três Marias.

16ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - 26 DE AGOSTO DE 2013, 10 HORAS,
AUDITÓRIO

Deputados presentes:
- Deputado Almir Paraca / PT (presidente)
- Deputado Pompílio Canavez / PT
Outros deputados presentes:
- Deputado Rogério Correia / PT
Finalidade:  Debater  a  questão das águas  no transporte  de  minério pela  Via  do

Mineroduto.
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Resultado: Reunião realizada com as seguintes presenças:
-  Jeane  Dantas  de  Carvalho,  diretora  de  pesquisa,  desenvolvimento  e

monitoramento  das  águas  do  Instituto  Mineiro  de  Gestão  das  Águas  -  Igam  -,
representando Adriano Magalhães Chaves, secretário de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável;

- Padre João, deputado federal;
-  Ubaldina  Maria  da  Costa  Isssac,  coordenadora  do  Núcleo  de

Licenciamento/Ibama/Supes/MG,  representando  Evandro  Xavier  Gomes,
superintendente do Ibama;

- Nicolaas de Knegt, especialista em recursos minerais, representando Celso Luiz
Garcia, superintendente do Departamento Nacional de Produção Mineral - Dnpm;

- Marcelo Mata Machado Leite Pereira, promotor de justiça de Conceição do Mato
Dentro,  representando  Alceu  José  Torres  Marques,  procurador  de  justiça  e
coordenador do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Defesa do
Meio Ambiente, Patrimônio Cultural, Urbanístico e Habitacional e Paulo Cesar Vicente
de Lima, promotor de justiça e coordenador-Geral de Inclusão e Mobilização Sociais
do Ministério Público do Estado;

-  Eduardo  Nascimento,  assessor  de  meio  ambiente  da  Federação  dos
Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerias - Fetaemg -, representando
Vilson Luiz da Silva, presidente;

-  Juseleno  Anacleto  da  Silva,  coordenador-geral  da  Federação  Nacional  dos
Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar - Fetrafminas;

- Denise de Castro Pereira, professora e pesquisadora do Laboratório de Cenários
Socioambientais - PUC Minas;

- Adair Pereira de Almeida, representante da Comunidade do Distrito de Vale das
Cancelas;

-  Soniamara  Maranho,  coordenadora  nacional  do  Movimento  dos  Atingidos  por
Barragens;

- Gustavo Tostes Gazzinelli, representante do Movimento Pelas Serras e Águas de
Minas - Movsam;

- Lúcio Guerra Júnior, representante dos Atingidos de Conceição do Mato Dentro;
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- Luciano Arcanjo de Melo, presidente do Grupo Ambiental de Santa Bárbara;
-  Luiz  Paulo Siqueira,  representante  da  Comunidade de Viçosa ameaçada pelo

Mineroduto da Ferrous;
-  Mário  Viana  Filho,  secretário  de  governo,  representando  Bruno  Aleixo  Cotta,

procurador do Município de Dom Joaquim.
17ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - 04 DE SETEMBRO DE 2013, 10 HORAS,

IPATINGA
Deputados presentes:
- Deputado Pompílio Canavez / PT
Finalidade: Ouvir os comitês de bacia, de forma regionalizada, e discutir questões

relacionadas ao uso da água e à gestão de recursos hídricos.
Resultado: Reunião realizada com as seguintes presenças:
- Werley Glicerio Furbino de Araújo, presidente da Câmara Municipal de Ipatinga;
-  Maria  Helena Batista  Murta,  superintendente  da  Supram Leste,  representando

Adriano  Magalhães  Chaves,  secretário  de  Estado  de  Meio  Ambiente  e
Desenvolvimento Sustentável;

- Saulo Manoel da Silveira, vereador da Câmara Municipal de Ipatinga;
-  Iusifith  Chafith  Felipe,  presidente  do  Comitê  da  Bacia  Hidrográfica  do  Rio

Piracicaba;
-  Luciane  Teixeira  Martins,  presidente  do  Comitê  da  Bacia  Hidrográfica  do  Rio

Suaçuí e representante do Fórum Mineiro de Comitês de Bacias Hidrográficas.
18ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - 06 DE SETEMBRO DE 2013, 10 HORAS,

ARINOS
Deputados presentes:
- Deputado Almir Paraca / PT (presidente)
Finalidade:  Debater  a  questão  da  simbologia  da  água e  sua  importância  como

elemento  cultural,  de  formação  dos  agrupamentos  urbanos  e  humanos,  de
manutenção das famílias no campo e indutora de sua identidade territorial e social; as
tecnologias  sociais  empregadas  na  preservação,  manejo  e  gestão  do  patrimônio
hídrico; e o cerrado como um bioma berço das águas.

Resultado: Reunião realizada com as seguintes presenças:
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- Nilmário Miranda, deputado federal;
- 1º-Ten. PM Márcio Antônio Teixeira, comandante do 2º Pelotão de Meio Ambiente

da 16ª Cia. PM Independente de Meio Ambiente e Trânsito, representando o Cel. PM
Armando Leonardo Linhares de Araújo Ferreira da Silva, comandante da Diretoria de
Meio Ambiente e Trânsito da PMMG;

- Tilden Santiago, diretor de Meio Ambiente da Copasa-MG;
- João Bosco Senra, analista de Meio Ambiente da Copasa-MG;
- Adriana Rocha,  coordenadora de  apoio e fomento à produção sustentável  em

povos e comunidades tradicionais da Secretaria de Estado de Agricultura Pecuária e
Abastecimento.

19ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - 11 DE SETEMBRO DE 2013, 09 HORAS,
TEÓFILO OTÔNI

Deputados presentes:
- Deputado Almir Paraca / PT (presidente)
Finalidade: Ouvir os comitês de bacia, de forma regionalizada, e discutir questões

relacionadas ao uso da água e à gestão de recursos hídricos.
Resultado: Reunião realizada com as seguintes presenças:
- Getúlio Afonso Porto Neiva, prefeito municipal de Teófilo Otôni;
- Vereador Northon Neiva Diamantino, presidente da Câmara Municipal de Teófilo

Otôni;
- Aldo José Diniz,  gerente do Distrito de Mucuri, representando Ricardo Augusto

Simões Campos, presidente da Copasa-MG;
-  Maj.  PM Antônio  Rodrigues Rocha,  da  15ª  Companhia  Independente de  Meio

Ambiente e Trânsito de Teófilo Otôni, representando o Cel. PM Armando Leonardo
Linhares de Araújo Ferreira da Silva, diretor de Meio Ambiente e Trânsito da Polícia
Militar de Minas Gerais;

-  Alice  Lorentz  de  Faria  Godinho,  presidente  do  Comitê  da  Bacia  Hidrográfica
Afluentes Mineiros Rio Mucuri, representando também o Fórum Mineiro de Comitês
de Bacias Hidrográficas;

-  Sônia  Doralice  Neiva  Lara,  secretária  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento
Sustentável de Teófilo Otôni.
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20ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - 18 DE SETEMBRO DE 2013, 14H30,
PLENARINHO III

Deputados presentes:
- Deputado Almir Paraca / PT (presidente)
- Deputado Dalmo Ribeiro Silva / PSDB
- Deputado Pompílio Canavez / PT
- Deputada Liza Prado / PSB (substituindo deputado Tiago Ulisses / PV)
Finalidade: Discussão e votação de proposições da comissão.
Resultado: Foram aprovados 26 requerimentos (transcritos no Anexo II).
21ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - 14 DE OUTUBRO DE 2013, 10 HORAS, JUIZ

DE FORA
Deputados presentes:
- Deputado Almir Paraca / PT (presidente)
Finalidade: Ouvir os comitês de bacia, de forma regionalizada, e discutir questões

relacionadas ao uso da água e à gestão de recursos hídricos.
Resultado: Reunião realizada com as seguintes presenças:
-  André  Borges  de  Souza,  diretor-presidente  da  Companhia  de  Saneamento

Municipal  de  Juiz  de  Fora  -  Cesama -,  representando  Bruno de Freitas  Siqueira,
prefeito municipal de Juiz de Fora;

-  Narcizo  Lanini  Filho,  gerente  do  Distrito  Médio  Rio  Pomba  e  Naiara  Miranda
Jácome, Gerente da Divisão de Acompanhamento, Programação e Gestão Sudeste,
representando Ricardo Augusto Simões Campos, presidente da Copasa-MG;

- Matheus Machado Cremonese, presidente do Comitê de Bacia Hidrográfica dos
Afluentes Mineiros dos Rios Preto e Paraibuna; e

-  Maria  Magaly  Bucci,  supervisora  de  controle  ambiental,  representando  a
Secretaria de Meio Ambiente de Juiz de Fora.

22ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - 23 DE OUTUBRO DE 2013, 10 HORAS,
FRUTAL

Deputados presentes:
- Deputado Almir Paraca / PT (presidente)
- Deputado Zé Maia / PSDB (vice-presidente)
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- Deputado Dalmo Ribeiro Silva / PSDB
Finalidade: Ouvir os comitês de bacia, de forma regionalizada, e discutir questões

relacionadas ao uso da água e à gestão de recursos hídricos.
Resultado:  Foram aprovados 4 requerimentos (transcritos  no Anexo II).  Reunião

realizada com as seguintes presenças:
-  Ronaldo  Wilson Santos,  diretor da Universidade do Estado de Minas Gerais  -

Uemg  -  Câmpus  de  Frutal,  representando  Dijon  Moraes  Junior,  reitor  dessa
universidade;

- Mauri José Alves, prefeito municipal de Frutal;
- Sebastião Custódio Couto Júnior, presidente da Câmara Municipal de Frutal;
-  Alexandre  Augusto  Fernandes  Saad,  vice-presidente  da  Fundação  Hidroex,

representando  Octávio  Elísio  Alves  de  Brito,  presidente,  e  Narcio  Rodrigues  da
Silveira, secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior;

- Eustáquio Sidnei Milanez Júnior, gerente da Divisão de Operação e Manutenção
Oeste, representando Ricardo Augusto Simões Campos, presidente da Copasa-MG;

- Hideraldo Buch, coordenador-geral do Fórum de Comitês de Bacias Hidrográficas
e presidente do Comitê de Bacia Hidrográfica dos Afluentes Mineiros do Baixo Rio
Grande;

-  Tereza  Cristina  de  Faria  Krauss  Pereira,  conselheira  do  Comitê  de  Bacia
Hidrográfica dos Afluentes Mineiros do Médio Rio Grande, representando Francisco
Pereira Landi, presidente.

- João Floriano da Silva, coordenador do núcleo de Frutal da Secretaria de Estado
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.

VISITA - 29 DE OUTUBRO DE 2013, 10 HORAS, SÃO JOAQUIM DE BICAS
Deputados presentes:
- Deputada Maria Tereza Lara / PT (substituindo deputado Almir Paraca / PT)
Finalidade: Verificar a realidade do afluente do Rio Paraopeba antes da audiência

que irá debater os impactos ambientais causados pelos grandes empreendimentos na
região do Médio Paraopeba.

Resultado: Visita realizada com as seguintes presenças:
- Júlio César de Melo, secretário adjunto de Meio Ambiente da Prefeitura de São
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Joaquim  de  Bicas,  representando  Luciano  Gustavo  do  Amaral  Passos,  prefeito
municipal;

- Frei Pedro José de Assis, sacerdote religioso franciscano, coordenador do Centro
de Ecologia Integral de Betim - CEIB -;

- Francisco Hermelino de Resende, diretor do Centro de Referência Ambiental e
Cultural João Amazonas; e

-  Reginaldo  Alexandre  Alves  da  Silva,  assessor,  representando  Padre  João,
deputado federal.

23ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - 29 DE OUTUBRO DE 2013, 14 HORAS, SÃO
JOAQUIM DE BICAS

Deputados presentes:
- Deputada Maria Tereza Lara / PT (substituindo deputado Almir Paraca / PT)
Finalidade:  Debater  os  impactos  ambientais  causados  pelos  grandes

empreendimentos na região do Médio Paraopeba.
Resultado: Reunião realizada com as seguintes presenças:
- Júlio César de Melo, secretário adjunto de Meio Ambiente da Prefeitura de São

Joaquim  de  Bicas,  representando  Luciano  Gustavo  do  Amaral  Passos,  prefeito
Municipal;

- Carlos Alberto Braga Fonseca, presidente da Câmara Municipal de São Joaquim
de Bicas;

-  Reginaldo  Alexandre  Alves  da  Silva,  assessor,  representando  Padre  João,
deputado federal;

- Henrique Cristiano José Matos, fráter da Comunidade Irmãos de Nossa Senhora;
- Vilson Eduardo Esteves, vice-presidente da Associação dos Moradores de Ponta

da Serra Itatiaiuçu;
- Frei Pedro José de Assis, sacerdote religioso franciscano, coordenador do Centro

de Ecologia Integral de Betim - CEIB -;
- Edward Flaviano da Silva, secretário de Educação da Prefeitura de São Joaquim

de Bicas;
- Eni Carajá Filho, membro do Conselho Nacional de Saúde;
- Francisco Hermelino de Resende, diretor do Centro de Referência Ambiental e

Cultural João Amazonas; e
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- Expedito Gonçalves Parreiras, vereador da Câmara Municipal de Igarapé.
24ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - 06 DE NOVEMBRO DE 2013, 14H30,

PLENARINHO III
Deputados presentes:
- Deputado Almir Paraca / PT (presidente)
- Deputado Dalmo Ribeiro Silva / PSDB
- Deputado Pompílio Canavez / PT
Finalidade: Discussão e votação de proposições da comissão
Resultado: Foram aprovados 5 requerimentos (transcritos no Anexo II). Aprovado

relatório  de  visita  ao empreendimento da empresa MMX, na Serra  da  Farofa e à
comunidade Açoita-Cavalo, em São Joaquim de Bicas, realizada em 29/10/2013.

25ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - 21 DE NOVEMBRO DE 2013, 14H30,
PLENARINHO III

Deputados presentes:
- Deputado Almir Paraca / PT (presidente)
- Deputado Dalmo Ribeiro Silva / PSDB
- Deputado Pompílio Canavez / PT
Finalidade: Discussão e votação de proposições da comissão
Resultado: Foi aprovado 1 requerimento (transcrito no Anexo II).

26ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - 28 DE NOVEMBRO DE 2013, 09 HORAS,
TEATRO

Deputados presentes:
- Deputado Almir Paraca / PT (presidente)
- Deputado Pompílio Canavez / PT
Finalidade:  Debater,  com  os  integrantes  do  Fórum  dos  Comitês  de  Bacias

Hidrográficas de Minas Gerais, questões referentes à legislação estadual e receber
sugestões para os trabalhos desta comissão.

Resultado: Reunião realizada com as seguintes presenças:
-  Clodoália  Nobre  Barbosa,  gestora  governamental  da  Seplag,  representando

Renata Maria Paes de Vilhena, secretária de Estado de Planejamento e Gestão;
- Rogério Noce Rocha, ouvidor ambiental do Estado de Minas Gerais;
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- Eduardo Nascimento, assessor de Meio Ambiente, representando Vilson Luiz da
Silva, presidente da Fetaemg;

- Wilson Akira Shimizu, presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari
-  PN2,  representando  Hideraldo  Buch,  coordenador-geral  do  Fórum  Mineiro  de
Comitês de Bacias Hidrográficas e presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica dos
Afluentes Mineiros do Baixo Rio Grande;

- Maria Dalce Ricas, superintendente-executiva da Associação Mineira de Defesa
do Ambiente - Amda;

- Marcus Vinícius Polignano, coordenador-geral do Projeto Manuelzão e presidente
do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas;

-  Iusifith  Chafith  Felipe,  presidente  do  Comitê  da  Bacia  Hidrográfica  do  Rio
Piracicaba - DO2;

-  Antônio  Geraldo  de  Oliveira,  presidente  do  Comitê  da  Bacia  Hidrográfica  dos
Afluentes Mineiros do Alto Paranaíba - PN1 e

- Alice Lorentz de Faria Godinho, presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio
Mucuri - MU1.

27ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - 10 DE DEZEMBRO DE 2013, 14 HORAS,
PLENARINHO II

Deputados presentes:
- Deputado Almir Paraca / PT (presidente)
- Deputado Dalmo Ribeiro Silva / PSDB
- Deputado Pompílio Canavez / PT
Finalidade: Discussão e votação de proposições da comissão
Resultado: Foram aprovados 6 requerimentos (transcritos no Anexo II).

1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - 12 DE MARÇO DE 2014, 14H30 HORAS,
PLENARINHO III

Deputados presentes:
- Deputado Almir Paraca / PT (presidente)
- Deputado Dalmo Ribeiro Silva / PSDB
- Deputado Pompílio Canavez / PT
- Deputado Rômulo Viegas / PSDB (substituindo deputado Zé Maia / PSDB)
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Finalidade: Discussão e votação de proposições da comissão
Resultado: Foram aprovados 11 requerimentos (transcritos no Anexo II).

2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - 02 DE ABRIL DE 2014, 15 HORAS, AUDITÓRIO
Deputados presentes:
- Deputado Almir Paraca / PT (presidente)
-  Deputado Lafayette de  Andrada /  PSDB (substituindo deputado Dalmo Ribeiro

Silva / PSDB)
- Deputado Elismar Prado / PT (substituindo deputado Pompílio Canavez / PT)
Finalidade:  Debater  a  execução  do  programa  Água  para  Todos  na  região  do

Município de Novo Cruzeiro, bem como o difícil acesso à água, para todos os fins,
especialmente pelas comunidades rurais e agricultores familiares, por solicitação do
Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável.

Resultado:  Foram aprovados 2 requerimentos (transcritos  no Anexo II).  Reunião
realizada com as seguintes presenças:

- Samir Carvalho Moysés, gerente do Programa Água para Todos, representando
Gil  Pereira,  secretário  de  Estado  de  Desenvolvimento  e  Integração  do  Norte  e
Nordeste de Minas Gerais;

-  Patrícia  Gaspar  Costa,  analista  ambiental,  representando  Marília  Carvalho  de
Melo, diretora-geral do Instituto Mineiro de Gestão das Águas - Igam;

-  José  Maurício  Resende,  gerente  do  Programa  de  Saneamento  Rural,
representando Ricardo Augusto Simões Campos, presidente da Copasa-MG;

- Gilson Ferreira da Costa, prefeito municipal de Novo Cruzeiro;
- Emerson Barrack Cavalcanti, presidente da Câmara Municipal de Novo Cruzeiro;
-  Edmilson  Teixeira  Ramalho,  presidente  do  Conselho  Municipal  de

Desenvolvimento Rural Sustentável - Novo Cruzeiro;
-  Fabrício Lima Reis,  secretário  de Agricultura de Novo Cruzeiro, representando

Kátia Fumian Reis de Sá Seabra, presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de
Novo Cruzeiro.
3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - 30 DE ABRIL DE 2014, 15 HORAS, AUDITÓRIO
Deputados presentes:
- Deputado Almir Paraca / PT (presidente)
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- Deputado Pompílio Canavez / PT
Finalidade: Debater a possibilidade de replicar o Projeto Manuelzão, desenvolvido

no âmbito da Bacia do Rio das Velhas.
Resultado: Reunião realizada com as seguintes presenças:
- Renata Maria de Araújo, diretora de Gestão das Águas e Apoio aos Comitês de

Bacias, representando Marília Carvalho de Melo, diretora-geral do Instituto Mineiro de
Gestão das Águas - Igam;

- Carlos Eduardo da Silva, presidente do CBH Piranga, representando Hideraldo
Buch, coordenador-geral do Fórum Mineiro de Comitês de Bacias e presidente do
Comitê da Bacia Hidrográfica Afluentes Mineiros do Baixo Rio Grande - Uberaba;

- Marcus Vinícius Polignano, coordenador do Projeto Manuelzão; e
-  Eduardo  Nascimento,  assessor  de  Meio  Ambiente  da  Federação  dos

Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gearis - Fetaemg - e representante
do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas.

4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - 07 DE MAIO DE 2014, 14 HORAS, MURIAÉ
Deputados presentes:
- Deputado Pompílio Canavez / PT
Finalidade:  Ouvir  os comitês de bacia, de forma regionalizada, discutir  questões

relacionadas  ao  uso  da  água  e  à  gestão  de  recursos  hídricos,  bem  como  a
repercussão para o Estado da solicitação do governo de São Paulo para que seja
autorizada a transposição de parte das águas do Rio Paraíba do Sul para o Sistema
da Cantareira, que abastece a região metropolitana da capital desse Estado.

Resultado: Reunião realizada com as seguintes presenças:
- Adellunar Marge, chefe de gabinete, representando Aloysio Navarro de Aquino,

prefeito municipal de Muriaé;
- Eduardo de Araújo Rodrigues, coordenador do Núcleo Regional da Zona da Mata,

representando Marília Carvalho de Melo, diretora-geral do Instituto Mineiro de Gestão
das Águas - Igam;

-  Bruno  Guerra  de  Oliveira,  promotor  de  justiça  coordenador  regional  das
Promotorias  de  Justiça  do  Meio  Ambiente  da  Bacia  do  Rio  Paraíba  do  Sul,
representando Sílvio José Marques Landim, promotor de justiça da 7ª Promotoria de
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Justiça da Comarca de Muriaé e curador de Meio Ambiente;
-  Maria  Aparecida  Borges  Pimentel  Vargas,  presidente  do  Comitê  da  Bacia

Hidrográfica Afluentes Mineiros dos Rios Pomba e Muriaé - Cataguases;
- Antônio José Francisco, secretário executivo da Bacia Hidrográfica do Rio Muriaé.

5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - 21 DE MAIO DE 2014, 9 HORAS,
PLENARINHO II

Deputados presentes:
- Deputado Almir Paraca / PT (presidente)
Finalidade: Debater o abastecimento público de água, a condição dos reservatórios,

a disponibilidade hídrica, o racionamento e a garantia de oferta.
Resultado: Reunião realizada com as seguintes presenças:
- Nelson Cunha Guimarães, superintendente de Produção e Tratamento de Água, e

Tales  Heliodoro  Viana,  superintendente  de  Meio  Ambiente  e  Recursos  Hídricos,
representando Ricardo Augusto Simões Campos, diretor-presidente da Copasa-MG;

- Renata Maria de Araújo, diretora de gestão das Águas e Apoio aos Comitês e
Márcio Otávio Figueiredo Jr., diretor de Pesquisa, Desenvolvimento e Monitoramento
das  Águas,  representando  Marília  Carvalho  de  Melo,  diretora-geral  do  Instituto
Mineiro de Gestão das Águas - Igam;

- Silvia  Freedman Ruas Durães, presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do
Entorno da Represa de Três Marias - Três Marias;

- José Antônio da Cunha Melo, diretor da seção de Minas Gerais, representando
Célia  Regina  Alves  Rennó,  presidente  da  Associação  Brasileira  de  Engenharia
Sanitária e Ambiental - Minas Gerais - Abes-MG;

-  Tânia  Maria  Duarte,  vice-presidente  da  Assemae,  representando  Silvio  José
Marques,  presidente  da  Associação  Nacional  dos  Serviços  Municipais  de
Saneamento - Assemae - Brasília/DF;

- Marcos Vinicios Ferreira, diretor geral do Serviço Autônomo de Água e Esgoto -
Saae - Itaúna;

- Robson Rafael Andrade, diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - Saae -
Bocaiuva;

- Léo Silveira, prefeito municipal de Pirapora;



1762
____________________________________________________________________________

- Marcos Vinicio Cardoso,  engenheiro civil,  representando Geraldo Aurélio Braga
Lobato, diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - Saae - Carmo da Mata;

-  Heloisa  Cristina  França  Cavallieri  Pedrosa,  analista  sócio-ambiental,
representando Wagner Melillo, diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - Saae
- Itabirito;

- José Alves de Aguiar, diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - Saae -
Manhuaçu;

- Jacir Primo, diretor-presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - Saae -
Itabira;

- Rubhia Mariana Maciel de Morais, química, representando Valdeci Luiz Fernandes
Júnior, diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - Saae - Mariana; e

-  Gilberto  Cartegiani  dos  Reis,  diretor-técnico,  representando  Geraldo  Vargas,
superintendente do Serviço Municipal de Água e Esgoto - Semae - Ouro Preto.

6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - 27 DE MAIO DE 2014, 14H30 HORAS,
AUDITÓRIO

Deputados presentes:
- Deputado Almir Paraca / PT (presidente)
- Deputado Duilio de Castro / PMN (substituindo deputado Tiago Ulisses / PV)
- Deputado Paulo Guedes / PT (substituindo deputado Pompílio Canavez / PT)
Finalidade: Discussão e votação de proposições da comissão
Resultado: Foram aprovados 11 requerimentos (transcritos no Anexo II).

7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - 28 DE MAIO DE 2014, 14 HORAS, 
PLENARINHO II

Deputados presentes:
- Deputado Almir Paraca / PT (presidente)
- Deputado Fred Costa / PEN (substituindo deputado Zé Maia / PSDB)
- Deputada Liza Prado / PROS (substituindo deputado Tiago Ulisses / PV)
Finalidade: Discussão e votação de proposições da comissão
Resultado: Foram aprovados 6 requerimentos (transcritos no Anexo II).

VISITA - 02 DE JUNHO DE 2014, 9 HORAS, SALINAS
Deputados presentes:
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- Deputado Almir Paraca / PT (presidente)
- Deputado Rogério Correia / PT
Finalidade: Verificar as condições hídricas da Bacia do Rio Jequitinhonha.
Resultado: Visita realizada com as seguintes presenças:
- Padre João, deputado federal;
- Jean de Carvalho Breves, gerente de Planejamento Energético da Cemig;
- Joaquim Neres Xavier Dias (Kinca), prefeito de Salinas;
- Filipe Ribeiro, coordenador estadual do Movimento dos Atingidos por Barragens

(MAB); e
- Cleonice de Sousa, representante dos Atingidos por Barragens (MAB).
8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - 05 DE JUNHO DE 2014, 14 HORAS, TEATRO
Deputados presentes:
- Deputado Almir Paraca / PT (presidente)
- Deputada Liza Prado / PROS (substituindo deputado Tiago Ulisses / PV)
- Deputado Rogério Correia / PT (substituindo deputado Pompílio Canavez / PT)
Finalidade:  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 contemplem a revitalização do Rio São Francisco e seus inúmeros
afluentes, constituindo-se num ato público em defesa desta bacia hidrográfica.

Resultado:  Foram aprovados 5 requerimentos (transcritos  no Anexo II).  Reunião
realizada com as seguintes presenças:

- Breno Esteves Lasmar, assessor de gabinete e analista ambiental do Instituto de
Gestão das Águas - Igam -, representando Alceu José Torres Marques, secretário de
Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável;

- Matheus Valle de Carvalho e Oliveira, assessor jurídico, representando Antônio
Abrahão  Caram  Filho,  diretor-geral  da  Agência  Reguladora  de  Serviços  de
Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais - Arsae-
MG;

- Luciana Fonseca Salles, relações institucionais, representando Ricardo Augusto
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Simões  Campos,  presidente  da  Companhia  de  Saneamento  de  Minas  Gerais  -
Copasa-MG;

- Marília Carvalho de Melo, diretora-geral do Instituto Mineiro de Gestão das Águas
- Igam;

- Breno Carone, vice-prefeito de Brumadinho e secretário executivo do Comitê da
Bacia  Hidrográfica  do  Rio  Paraopeba,  representando  João  Eustáquio  Beraldo
Teixeira, presidente;

- Marcus Vinícius Polignano, presidente do 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;

- Antonio Thomaz Matta Machado, Projeto Manuelzão/UFMG.
9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - 04 DE NOVEMBRO DE 2014, 10H30,

PLENARINHO III
Deputados presentes:
- Deputada Liza Prado / PROS (substituindo deputado Tiago Ulisses / PV)
- Deputada Maria Tereza Lara / PT (substituindo deputado Almir Paraca / PT)
- Deputado Rogério Correia / PT (substituindo deputado Pompílio Canavez / PT)
Finalidade: Discutir e votar proposições da comissão e pareceres de redação final.
Resultado: Foram aprovados 3 requerimentos (transcritos no Anexo II).

VISITA - 12 DE NOVEMBRO DE 2014, 9 HORAS, BURITIS
Deputados presentes:
- Deputado Almir Paraca / PT (presidente)
- Deputado Rogério Correia / PT (substituindo deputado Pompílio Canavez / PT)
Finalidade:  Participar  da  audiência  pública  proposta  pelo  Comitê  de  Defesa  da

Bacia do Rio Urucuia em que se debaterá a degradação de áreas de preservação
permanente em decorrência da construção de barragens.

10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - 13 DE NOVEMBRO DE 2014, 14H30,
PLENARINHO I

Deputados presentes:
- Deputado Almir Paraca / PT (presidente)
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- Deputado Pompílio Canavez / PT
-  Deputado  Duarte  Bechir  /  PSD  (substituindo  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva  /

PSDB)
- Deputado João Leite / PSDB (substituindo deputado Zé Maia / PSDB)
Finalidade: Debater a gestão e do cumprimento adequado do papel do Fundo de

Recuperação, Proteção e Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas do
Estado de Minas Gerais - Fhidro.

Resultado:  Foram aprovados 2 requerimentos (transcritos  no Anexo II).  Reunião
realizada com as seguintes presenças:

- Elbert Figueira Araújo Santos, agente de fiscalização dos serviços, representando
Antônio Abrahão Caram Filho, diretor-geral da Agência Reguladora de Serviços de
Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais - Arsae-
MG;

-  Tales  Heliodoro  Viana,  da  Superintendência  de  Meio  Ambiente  e  Recursos
Hídricos, representando Ricardo Augusto Simões Campos, presidente da Companhia
de Saneamento de Minas Gerais - Copasa-MG e Frank Deschamp Lamas, diretor-
presidente  do  Serviços  de  Saneamento  Integrado  do Norte  e  Nordeste  de  Minas
Gerais - Copanor;

- 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;

-  Tânia  Maria  Duarte,  presidente  da  Assemae  Regional  Minas  Gerais,
representando Sílvio José Marques, presidente da Associação Nacional dos Serviços
Municipais de Saneamento - Assemae - Brasília/DF;

- 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;

-  Luciane  Teixeira  Martins,  presidente  do  CBH  do  Rio  Suaçuí  -  Governador
Valadares; e

-  Breno  Carone,  vice-prefeito  de  Brumadinho  e  presidente  do  Consórcio
Intermunicipal da Bacia Hidrográfica do rio Paraopeba - Cibapar.
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11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - 20 DE NOVEMBRO DE 2014, 14H30,
PLENARINHO I

Deputados presentes:
- Deputado Almir Paraca / PT (presidente)
- Deputado Antônio Carlos Arantes / PSDB
Finalidade: Debater a outorga de recursos hídricos: seus procedimentos, prazos,

preferências, controles, órgãos gestores e do tratamento dispensado aos agricultores
familiares.

Resultado: Reunião realizada com as seguintes presenças:
-  Leonardo  Vieira  de  Faria,  gestor  ambiental  da  Subsecretaria  de  Gestão  e

Regularização  Ambiental  Integrada  da  SEMAD,  representando  Alceu  José  Torres
Marques, secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável;

-  Élbert  Figueira  Araújo  Santos,  técnico,  representando Antônio  Abrahão  Caram
Filho, diretor-geral da Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e
Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais - Arsae-MG;

- Tales Heliodoro Viana,  superintendente de Meio Ambiente e Recurso Naturais,
representando  Ricardo  Augusto  Simões  Campos,  presidente  da  Companhia  de
Saneamento  de  Minas  Gerais  -  Copasa-MG,  e  Frank  Deschamp Lamas,  diretor-
presidente  do  Serviços  de  Saneamento  Integrado  do Norte  e  Nordeste  de  Minas
Gerais - Copanor;

-  Alice  Lorentz  de  Faria  Godinho,  coordenadora  adjunta  do  Fórum  Mineiro  de
Comitês e presidente do Comitê de Bacia Hidrográfica dos Afluentes Mineiros do Rio
Mucuri, representando Hideraldo Buch, presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica
dos Afluentes Mineiros do Baixo Rio Grande - Uberaba e coordenador-geral do Fórum
Mineiro de Comitês de Bacias;

-  Carlos  Alberto  Santos  Oliveira,  assessor  de  Meio  Ambiente,  representando
Roberto Simões, presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de
Minas Gerais - Faemg;

- Eduardo Nascimento, assessor de Meio Ambiente, representando Vilson Luiz da
Silva, presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas
Gerais - Fetaemg;
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-  Iusifith  Chafith  Felipe,  presidente  do  Comitê  de  Bacia  Hidrográfica  do  Rio
Piracicaba.

12ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - 04 DE DEZEMBRO DE 2014, 14H30,
PLENARINHO IV

Deputados presentes:
- Deputado Almir Paraca / PT (presidente)
- Deputado Pompílio Canavez / PT
Finalidade: Debater as condições atuais de abastecimento público e de segurança

hídrica no Estado, assim como as competências e autonomia das agências de bacias
hidrográficas, suas relações com os gestores dos recursos hídricos e ainda as ações
necessárias para promover o fortalecimento dos Comitês de Bacias Hidrográficas.

Resultado: Reunião realizada com as seguintes presenças:
-  Elbert  Figueira  Araújo  Santos,  técnico,  representando Antônio  Abrahão  Caram

Filho, diretor-geral da Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e
Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais - Arsae-MG;

- Breno Esteves Lasmar, diretor  de Gestão das Águas e apoio aos Comitês de
Bacias, representando Marília Carvalho de Melo, diretora-geral do Instituto Mineiro de
Gestão das Águas - Igam;

-  Robson  Rafael  Andrade,  diretor  do  Serviço  Autônomo  de  Água  e  Esgoto  de
Bocaiuva -SAAE e presidente do Comitê de Bacia Hidrográfica dos Rios Jequitaí e
Pacuí, representando Sílvio José Marques, presidente da Associação Nacional dos
Serviços Municipais de Saneamento - Assemae - Brasília/DF;

-  Carlos  Alberto  Oliveira,  analista  ambiental  da  Assessoria  de  Meio  Ambiente,
representando Roberto Simões, presidente da Federação da Agricultura e Pecuária
do Estado de Minas Gerais - Faemg;

-  Fernando Ferreira  Abreu,  coordenador  do  Procon Estadual  de  Minas  Gerais  -
Ministério Público do Estado;

- Marcelo Rodrigo Barbosa, gerente-geral do Procon Assembleia;
- Iusifith Chafith Felipe, presidente do CBH do Rio Piracicaba; e
-  Gustavo  Bernardino  Malacco  da  Silva  Conselheiro,  representando  Antônio

Giacomini Ribeiro, presidente do CBH do Rio Araguari.
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ANEXO II
REQUERIMENTOS APROVADOS

* - O quadro contendo a data e o(s) autor(es) dos Requerimentos Aprovados foi
publicado no Diário do Legislativo, de 18.12.2014.

ANEXO III
RELATÓRIOS DE VISITAS REALIZADAS

Comissão Extraordinária das Águas
Locais visitados: Empreendimento da empresa MMX, na Serra da Farofa, e

comunidade Açoita-Cavalo, no município de São Joaquim de Bicas.
Apresentação

A requerimento  da deputada Maria  Tereza Lara,  a  Comissão Extraordinária  das
Águas  visitou,  no  dia  29/10/2013,  a  empresa  MMX,  na  Serra  da  Farofa,  e  a
comunidade Açoita-Cavalo, no município de São Joaquim de Bicas.

Participaram da visita a deputada Maria Tereza Lara, acompanhada pelo Sr. Júlio
César de Melo, secretário adjunto de Meio Ambiente da Prefeitura de São Joaquim de
Bicas, representando Sr. Luciano Gustavo do Amaral Passos, prefeito Municipal; Frei
Pedro  José  de  Assis,  sacerdote  religioso  franciscano,  coordenador  do  Centro  de
Ecologia Integral  de Betim  -  CEIB -;  Francisco Hermelino de  Resende,  diretor  do
Centro de Referência Ambiental e Cultural João Amazonas; e Reginaldo Alexandre
Alves da Silva, assessor, representando o deputado federal Padre João.

Relato
Os impactos ambientais provocados pelos empreendimentos minerários na região

do Médio  Paraopeba,  principalmente  sobre  nascentes  e  pequenos  mananciais  do
município  de  São  Joaquim  de  Bicas,  motivaram  o  pedido  de  visita  para  que  a
Comissão Extraordinária das Águas fosse ao empreendimento da MMX, na Serra da
Farofa, e à comunidade de Açoita-Cavalo, no município acima mencionado.

A comunidade foi afetada pela redução drástica da quantidade e da qualidade da
pouca  água  que  restou  dos  pequenos  mananciais  que  abastecem  mais  de  uma
centena de agricultores familiares, que acusam a mineradora de ser a responsável
pelo problema.

A visita à MMX não se efetivou, uma vez que a empresa permitiu a entrada na
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mineração  somente  da  Deputada  e  do  secretário  adjunto  de  Meio  Ambiente  do
Município de São Joaquim de Bicas. A Deputada preferiu não entrar na empresa pois
entendeu  que  a  visita  seria  infrutífera  sem  o  acompanhamento  das  pessoas  e
entidades que levantaram o problema.

A Deputada optou por dirigir-se à comunidade de Açoita-Cavalo para conversar com
os agricultores  familiares e conhecer  de perto os  problemas relatados de falta de
água  provocados,  segundo  os  moradores,  por  ações  da  empresa  MMX,  e  de
desmatamento e soterramento de nascentes, córregos e pequenos lagos.

Visitadas  algumas  famílias  verificou-se  que  a  água  retornou,  mas  com  aspecto
muito barrento e não se sabe se própria para uso, mesmo que na lavoura. Entretanto,
os moradores ficaram dez meses sem água e a empresa MMX, que a princípio estava
indenizando os agricultores pela perda total da produção, parou de fazê-lo a partir de
março, quando foi noticiado as dificuldades financeiras porque passa a empresa. A
empresa mantém ainda o fornecimento de água mineral e o abastecimento de caixas
d'água comunitárias, essa última de forma mais ou menos regular.

Os  agricultores  familiares  relataram  que  várias  pessoas  abandonaram  suas
propriedades em virtude da falta de água e que não estão conseguindo manter seu
modo de vida. Antes eles abasteciam a Ceasa com toneladas de alimentos e hoje o
que se vê é o abandono geral.

Durante a visita, o ambientalista Frei Pedro José de Assis, do Centro de Ecologia
Integral,  explicou que o primeiro prejuízo constatado com a atividade minerária na
região do Médio Paraopeba foi a falta de água para as comunidades do entorno. Falta
esta que pode afetar municípios da RMBH, já que 53% da água do Médio Paraopeba
abastece essa região. Para Nino Resende, da ONG Centro de Referência Ambiental
e Cultural João Amazonas, a atividade já ocasionou desmatamento e soterramento de
nascentes e lagoas, além da paralisação da produção agrícola do pequeno produtor,
como se pode constatar.

Ao final da visita  a Deputada convidou os agricultores a expor suas queixas na
audiência pública que seria realizada na parte da tarde no Centro Social Farofa, no
bairro Nossa Senhora da Paz, em São Joaquim de Bicas.
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Conclusão
A Comissão Extraordinária das Águas constatou que os problemas levantados são

reais  e  requerimentos  seriam  propostos,  na  audiência  pública  que  se  seguiria,
solicitando ao governo do Estado que adote medidas necessárias à mitigação dos
problemas relatados.

Sala das Comissões, ... de ... de ...
Almir Paraca, presidente.

Comissão Extraordinária das Águas
Locais visitados: 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
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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 da
visita em Salinas o Sr. 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
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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
governador do Estado editou o Decreto com numeração especial nº 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
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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
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 Ihéus, na Bahia.

Sala das Comissões, ... de ... de ...
Almir Paraca, presidente.

Comissão Extraordinária das Águas
Local visitado: Município de Buritis

A requerimento do deputado Almir Paraca, a Comissão Extraordinária das Águas
visitou, em 12/11/2014, o Município de Buritis, para se informar sobre a situação de
degradação de áreas de preservação permanente em decorrência da construção de
barragens  na  bacia  hidrográfica  do  Rio  Urucuia.  A visita  foi  acompanhada  pelos
deputados Almir Paraca e Rogério Correia. Estiveram presentes também o Sr. Égon
Krakhecke, da Agência Nacional de Águas - ANA - , o Dr. Afonso Henrique de Miranda
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Teixeira,  procurador  de  Justiça  e  coordenador  das  Promotorias  Agrárias,  a  Dra.
Fabiana  Pereira  de  Lima Lopes,  promotora,  o  Sr.  Gilney Viana,  da  Secretaria  de
Direitos Humanos da Presidência da República, o Sr.  João Flávio Apolinário, vice-
prefeito  de  Buritis,  o  Sr.  Carlos  Alberto  Oliveira,  consultor  de  Meio  Ambiente  da
Faemg,  a  Sra.  Débora  Firmino,  coordenadora  do  Comitê  de  Defesa  da  Bacia
Hidrográfica do Rio Urucuia - Comdhru - e o Sr. Rubens Martins, representante do
Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Econômico - Ibradec.

Conhecendo o problema: o Rio Urucuia está situado em uma bacia hidrográfica
federal, pois abrange os Estados de Minas Gerais e de Goiás. Em razão disso, todo o
gerenciamento  dessa  bacia  é  feito  pela  União,  por  meio  da  ANA,  do  Conselho
Nacional  de  Recursos  Hídricos  e  do  Ibama.  Esse  último  atua  na  avaliação  de
empreendimentos que trespassam as fronteiras do Estado.

Buritis  está  entre  os  maiores  municípios  do  Estado,  fazendo divisa  com quatro
municípios de Goiás. Sua economia, como a dos vizinhos, é baseada na agricultura,
pecuária de corte e de leite e algumas indústrias. É o quarto maior produtor de grãos
do Estado,  fazendo uso preponderante de pivôs centrais de irrigação.  Em função
disso, o consumo e a necessidade de grandes volumes de água geram conflitos com
outros usos desse insumo, como, por exemplo, com a agricultura desenvolvida por
assentados em projetos de reforma agrária e por agricultores familiares.

A construção ilegal de barragens (com autorizações precárias obtidas na Justiça por
meio de liminares) para alimentar esses pivôs de irrigação está destruindo áreas de
preservação  permanente,  secando  córregos  e  provocando  o  desaparecimento  de
espécies  da  fauna  e  da  flora.  A denúncia  foi  apresentada  em  audiência  pública
realizada no município pelo Comdhru, que apresentou um vídeo com imagens dos
rios, córregos e pivôs centrais de irrigação para comprovar os fatos alegados.

De acordo com a presidente do Comdhru, Sra. Débora Firmino, as barragens ilegais
estão comprometendo inclusive o abastecimento de água para consumo humano na
região. Segundo ela, quatro córregos e três cachoeiras já estão praticamente secos
em função da redução do volume de água do principal rio da cidade, o Urucuia. Além
disso,  já não são mais encontradas na região muitas  espécies  de animais,  como
tamanduá-bandeira, tatu, mutum, jacu, traíra, piau e mandi. O Rio Urucuia, que nasce
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em Formosa (GO) e passa por oito cidades mineiras, é um dos principais afluentes do
São Francisco. A presidente do Comdhru afirmou ainda que a água utilizada para a
irrigação  está  consumindo  um  volume  suficiente  para  abastecer  “uma população
equivalente a três Belo Horizontes”. Segundo ela, a situação não é consequência de
falta de chuvas nem de mudanças climáticas. “É a ação do homem”, garantiu.

O procurador de Justiça, Dr. Afonso Henrique de Miranda Teixeira, coordenador das
Promotorias  Agrárias,  estimulou  os  participantes  da  reunião  a  lutar  pela  reforma
agrária, que, em sua opinião, é fundamental para conter esse tipo de destruição. “O
Governo Federal tem que partir para o enfrentamento do latifúndio, considerando-o
propriedade ilícita”, defendeu. Ele se disse envergonhado com a situação e culpou
todas as esferas de poder pela omissão e as forças de direita como responsáveis.

O representante do Sindicato  dos Produtores Rurais  de Buritis  e região,  Carlos
Alberto  de  Oliveira,  defendeu  a  construção  das  barragens  e  minimizou  a
responsabilidade dos produtores rurais. Esclareceu que as barragens são licenciadas
e foram construídas segundo orientações técnicas e científicas. Acrescentou que a
falta de chuvas é um fator crítico para a situação atual de Buritis e ressalvou que a
política agrícola é comandada pelos governos federal e estadual.

O  presidente  da  Comissão  das  Águas,  deputado  Almir  Paraca,  denunciou  que
grandes  produtores  rurais  de  Buritis  estão  burlando  a  legislação  ambiental  para
construir as barragens que estão acabando com a água no município. Segundo ele,
os  empreendedores  pedem  o  licenciamento  e,  ao  mesmo  tempo,  entram  com
liminares na Justiça para assegurar a construção das barragens. O deputado atribuiu
esse problema ao desaparelhamento técnico do Estado, que não consegue prover o
licenciamento ambiental a tempo.

O deputado Almir  Paraca também reclamou que as outorgas para uso da água
estão sendo concedidas pela ANA apenas para produtores com dinheiro e grandes
extensões de terra, que têm condições econômicas de investir nesses processos. De
acordo com ele, os pequenos produtores, os agricultores familiares e os assentados
da reforma agrária não conseguem essas outorgas.

O deputado Rogério Correia anunciou que o governador eleito Fernando Pimentel
já se comprometeu a cuidar, pessoalmente, da questão das águas. Ele ressalvou que
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o novo governo está recebendo o Estado com uma dívida de R$102 bilhões e um
déficit social de grande dimensão. “Não é possível chegar a uma degradação dessas
sem que a Secretaria de Meio Ambiente fizesse nada”, criticou.

Em síntese,  a  comissão recebeu a denúncia do Comdhru e  de meio milhar  de
agricultores familiares e de assentamentos de reforma agrária presentes e solicitou
das  autoridades  providências  no  sentido  de  que  a  situação  seja  urgentemente
revertida.

Sala das Comissões, ... de ... de ...
Almir Paraca, presidente.
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2014.
Almir Paraca, presidente - Pompílio Canavez, relator - Liza Prado.
- À Mesa da Assembleia.

Despacho de Requerimentos
- A seguir, o presidente defere, nos termos do inciso VIII do art. 232 do Regimento

Interno,  o  Requerimento  Ordinário  nº  54/2014,  do  deputado  Leonardo  Moreira,
solicitando a retirada de tramitação do Projeto de Lei nº 5.475/2014  (Arquive-se o
projeto.).

Encerramento
O presidente - A presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação dos trabalhos e encerra a reunião,  desconvocando a especial de logo
mais e convocando as deputadas e os deputados para as extraordinárias de hoje, às
20 horas,  e de amanhã,  dia 17,  às  9  e  às  20  horas,  nos  termos dos  editais  de
convocação, bem como 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 20ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 16/12/2014

Presidência dos Deputados Dinis Pinheiro, Ivair Nogueira, Sebastião Costa e Wander
Borges

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª
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Fase:  Questão  de  Ordem;  Suspensão  e  Reabertura  da  Reunião  -  Discussão  e
Votação de Pareceres: Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 5.327,
5.348, 5.468 e 5.494/2014; aprovação - 2ª Fase: Suspensão e Reabertura da Reunião
-  Prorrogação  da Reunião  -  Suspensão e  Reabertura  da  Reunião  -  Questões  de
Ordem - Chamada para recomposição de quórum; existência de número regimental
para a continuação dos trabalhos - Questão de Ordem; Suspensão e Reabertura da
Reunião  -  Palavras  do  Presidente  -  Discussão  e  Votação  de  Proposições:
Requerimento  do  deputado  Wander  Borges;  aprovação;  prejudicialidade  do
requerimento  do  deputado  Durval  Ângelo  -  Requerimento  do  deputado  Rômulo
Viegas;  aprovação;  verificação  de  votação;  inexistência  de  quórum  para  votação;
anulação  da  votação;  prejudicialidade  do  requerimento  -  Questão  de  Ordem;
Suspensão e Reabertura da Reunião - Encerramento.

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

Melo  -  Alencar  da Silveira  Jr.  -  Adalclever  Lopes -  Agostinho Patrus  Filho  -  Almir
Paraca - André Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antonio
Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Braulio Braz - Cabo Júlio - Carlos
Mosconi - 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 - Fábio Cherem - 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 Ferreira - Maria Tereza Lara - Mário Henrique Caixa - Marques Abreu
-  Paulo  Guedes -  Paulo  Lamac -  Pinduca Ferreira  -  Pompílio  Canavez -  Rogério
Correia - Romel Anízio - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Sargento Rodrigues -
Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio - Tony
Carlos - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Wander Borges - Zé Maia.

Abertura
O presidente (deputado Dinis Pinheiro ) - Às 9h13min, a lista de comparecimento
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registra a existência de número regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção
de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra,
o 2º-secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

1ª Parte
Ata

- O deputado Dalmo Ribeiro Silva, 2º-secretário ad hoc, procede à leitura da ata da
reunião anterior.

O presidente - Esgotado o prazo destinado a esta parte e não havendo retificação a
ser feita na ata, dou-a por aprovada.

2ª Parte (Ordem do Dia)
1ª Fase

O presidente - Nos termos do edital de convocação, a presidência vai passar à 2ª
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 houve um equívoco na publicação

da  pauta  e  também  pela  necessidade  de  buscarmos,  por  meio  do  diálogo,  um
entendimento, solicito a suspensão da reunião por 30 minutos.

Suspensão da Reunião
O  presidente  -  A  presidência  vai  suspender  a  reunião  por  45  minutos  para

entendimentos entre as lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na
pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião
O presidente (deputado Wander Borges) - Estão reabertos os nossos trabalhos.

Discussão e Votação de Pareceres
- A seguir, são submetidos a discussão e votação e aprovados, cada um por sua

vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 5.327, 5.348, 5.468 e
5.494/2014 (À sanção.).

2ª Fase
O presidente - Esgotada a matéria destinada a esta fase, a presidência passa à 2ª

Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação da matéria constante na pauta.
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Suspensão da Reunião
O presidente - A presidência vai suspender a reunião por 2 horas e 30 minutos para

entendimentos entre as lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na
pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião
O presidente (deputado Sebastião Costa) - Estão reabertos os nossos trabalhos.

Prorrogação da Reunião
O presidente - A presidência, nos termos do art. 21 do Regimento Interno, prorroga

esta reunião até às 13h59min.
Suspensão da Reunião

O  presidente  -  A  presidência  vai  suspender  a  reunião  por  20  minutos  para
entendimentos entre as lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na
pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião
O presidente (deputado Wander Borges) - Estão reabertos os nossos trabalhos.

Questões de Ordem
O deputado Sargento Rodrigues - Deputado Wander Borges, estamos aguardando

há mais de duas horas a busca de um entendimento. Gostaria  de ter  na Casa o
presidente Dinis Pinheiro para que pudéssemos conversar e sugiro a V.  Exa. que
suspenda a reunião, porque, se não formos votar projeto de deputado, este deputado
e o deputado Carlos Pimenta faremos a discussão das matérias e entraremos em
processo de obstrução.  Então,  sugiro a  V.  Exa.  que suspenda a  reunião  até que
busquemos o entendimento. Caso contrário, será essa a nossa postura, de obstrução
aos trabalhos desta Casa.

O  presidente  -  Apenas  estamos  tomando  a  providência,  deputado  Sargento
Rodrigues, de fazer a recomposição, porque muitos deputados estão no 23º andar,
acompanhando  o  presidente  Dinis,  e  outros  estão  nos  gabinetes.  Tentaremos  o
entendimento, que já avançou no decorrer do almoço.

O deputado Sargento Rodrigues - Não avançou.
O presidente - Pelo menos é o que estamos recebendo aqui. Se por acaso não

houver  entendimento  para  a  votação,  suspenderemos  a  reunião.  Queremos
aproveitar o momento porque, às 14 horas, teremos a reunião ordinária.
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O deputado Carlos Mosconi - Sr. Presidente, o deputado Rômulo Viegas acabou de
me ligar dizendo que está no Edifício Tiradentes e que, como houve uma pane nos
elevadores, os deputados que têm gabinete nesse prédio ficaram impossibilitados de
estar aqui, neste momento. Ele me pediu que apresentasse essa justificativa a V. Exa.

O presidente - Peço ao secretário que proceda à chamada com certa lentidão, para
que os colegas deputados tenham tempo para chegar ao Plenário. 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 35 deputados. Portanto, há quórum para a

continuação dos trabalhos.
Questão de Ordem

O deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, solicito que V. Exa. suspenda a
reunião para entendimentos. Em que pese haver 35 deputados no Plenário, não há
quórum para votação, apenas para discussão. A votação de projetos mais simples
exige o quórum de 39 deputados em Plenário.  Sugiro a V. Exa. que suspenda os
trabalhos para entendimentos.

Suspensão da Reunião
O presidente (deputado Ivair Nogueira) - A presidência, nos termos do § 4º do art.

249  do Regimento  Interno,  vai  suspender  a  reunião  por  15  minutos  para  que se
configure o quórum para votação. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião
O presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.

Palavras do Presidente
A presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta desta reunião os Projetos

de Lei nºs 5.327, 5.348, 5.468, 5.494 e 5.587/2014, os Vetos às Proposições de Lei
Complementar nºs 142 e 143 e os Vetos às Proposições de Lei nºs 22.287, 22.289,
22.295,  22.306,  22.336,  22.337  e  22.352,  apreciados  na  extraordinária  realizada
ontem, à noite.

Discussão e Votação de Propsições
O presidente - Vem à Mesa o requerimento do deputado Wander Borges em que
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solicita  a  inversão  da  pauta  desta  reunião  de  modo  que  o  Projeto  de  Lei  nº
5.499/2014 seja apreciado em primeiro lugar entre as matérias em fase de discussão,
fora  da  faixa  constitucional.  Em  votação,  o  requerimento.  As  deputadas  e  os
deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Com  a aprovação do requerimento,  fica  prejudicado  o  requerimento  do  deputado
Durval Ângelo.

Vem à Mesa o requerimento do deputado Rômulo Viegas em que solicita a inversão
da pauta desta reunião de modo que os Projetos de Lei nºs 5.469 e 5.640/2014 sejam
apreciados em segundo e terceiro lugares, nessa ordem, entre as matérias em fase
de discussão, fora da faixa constitucional. Em votação, o requerimento. As deputadas
e  os  deputados  que  o  aprovam  permaneçam  como  se  encontram.  (-  Pausa.)
Aprovado.

O deputado Sargento Rodrigues - Verificação.
O presidente - É regimental. A presidência vai proceder à verificação de votação

pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita às deputadas e aos deputados que não
registraram sua presença no painel que façam o registro biométrico no terminal e, em
seguida, registrem seu voto. A presidência solicita às deputadas e aos deputados que
ocupem  seus  lugares  e  informa  que  terá  computada  a  presença,  para  efeito  de
quórum, o deputado que permanecer em Plenário e não registrar o seu voto.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O  presidente  -  Votaram  apenas  31  deputados.  Portanto,  não  há  quórum  para

votação.  A presidência  torna  sem  efeito  a  votação  do  requerimento  e  o  declara
prejudicado.

Questão de Ordem
O  deputado  Adalclever  Lopes  -  Solicito  a  suspensão  da  reunião  para

entendimentos.
Suspensão da Reunião

O  presidente  -  A  presidência  vai  suspender  a  reunião  por  8  minutos  para
entendimentos entre as lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na
pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.
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Reabertura da Reunião
O presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.

Encerramento
O presidente - Esgotado o tempo destinado a esta reunião, a presidência a encerra,

convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de logo mais, às 14 horas,
com a ordem do dia já publicada, e para a especial de hoje, a ser realizada logo após
a ordinária, e para a extraordinária também de hoje, às 20 horas, nos termos dos
editais de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 21ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 16/12/2014

Presidência do Deputado Dinis Pinheiro
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte (Ordem do Dia): 2ª

Fase:  Palavras  do  Presidente  -  Discussão  e  Votação  de  Proposições:  -
Requerimentos do deputado Gilberto Abramo (3); aprovação - Discussão, em turno
único,  do  Projeto  de  Lei  nº  5.541/2014;  encerramento  da  discussão;  Questão  de
Ordem;  votação  nominal  do  Substitutivo  nº  2;  aprovação;  prejudicialidade  do
Substitutivo nº 1; Declaração de Voto - Votação, em 2º turno, da Proposta de Emenda
à Constituição nº 47/2013; inexistência de quórum especial para votação de proposta
de  emenda  à  Constituição  -  Votação,  em  1º  turno,  da  Proposta  de  Emenda  à
Constituição nº  57/2013;  requerimento  do  deputado Gilberto  Abramo;  aprovação -
Votação,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Resolução  nº  4.488/2013;  requerimento  do
deputado Rômulo Viegas; aprovação - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº
1.891/2011; requerimento do deputado Rômulo Viegas; aprovação - Discussão, em
turno único, do Projeto de Lei nº 5.469/2014; encerramento da discussão; discurso do
deputado Durval Ângelo; votação nominal do projeto, salvo emenda e subemenda;
aprovação;  votação  nominal  da  Subemenda  nº  1  à  Emenda  nº  1;  aprovação;
prejudicialidade da Emenda nº  1  -  Discussão,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº
5.640/2014; aprovação - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 5.499/2014;
apresentação do Substitutivo nº 1; encerramento da discussão; encaminhamento do
substitutivo  com o projeto  à  Comissão de Fiscalização Financeira  -  Suspensão e
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Reabertura da Reunião - Requerimento do deputado Wander Borges; deferimento;
leitura do Substitutivo nº  1 ao Projeto de Lei nº  5.499/2014; Questão de Ordem -
Encerramento.

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

Melo - Neider Moreira - Alencar da Silveira Jr. - Adalclever Lopes - Almir Paraca -
Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antonio Lerin - Arlen Santiago -
Bonifácio Mourão - Cabo Júlio - Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta -
Cássio Soares - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Doutor
Wilson Batista - Duarte Bechir - Durval Ângelo - Elismar Prado - Fabiano Tolentino -
Fábio  Cherem  -  Fred  Costa  -  Gil  Pereira  -  Gilberto  Abramo -  Gustavo  Corrêa  -
Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Jayro Lessa - João Leite - João Vítor Xavier -
Lafayette  de  Andrada  -  Leonardo  Moreira  -  Leonídio  Bouças  -  Liza  Prado  -  Luiz
Henrique  -  Luiz  Humberto  Carneiro  -  Luzia  Ferreira  -  Maria  Tereza  Lara  -  Paulo
Guedes - Paulo Lamac - Pinduca Ferreira - Pompílio Canavez - Rogério Correia -
Romel  Anízio  -  Rômulo Veneroso -  Rômulo  Viegas -  Sargento Rodrigues -  Sávio
Souza Cruz - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio - Ulysses Gomes
- Vanderlei Miranda - Wander Borges - Zé Maia.

Abertura
O presidente (deputado Dinis Pinheiro) - Às 20h15min, 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

- O deputado Vanderlei Miranda, 2º-secretário  ad hoc, procede à leitura da ata da
reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)
2ª Fase

O presidente - Nos termos do edital de convocação, a presidência vai passar à 2ª
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Parte da reunião, em sua 2ª Fase, com a discussão e votação da matéria constante
na pauta, uma vez que não há matéria a ser apreciada na 1ª Fase.

Palavras do Presidente
A presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta desta reunião os Projetos

de Lei nºs 5.327, 5.348, 5.468, 5.494 e 5.587/2014, os vetos às Proposições de Lei
Complementar nº 142 e 143, os vetos às Proposições de Lei nºs 22.287, 22.289,
22.295,  22.306.  22.336,  22.337  e  22.352,  apreciados  na  reunião  extraordinária
realizada ontem, à noite.

Discussão e Votação de Proposições
O presidente - Vem à Mesa requerimento do deputado Gilberto Abramo em que

solicita  a  inversão  da  pauta  desta  reunião,  de  modo  que  o  Projeto  de  Lei  nº
5.469/2014 seja apreciado em primeiro lugar entre os projetos em fase de discussão,
fora  da  faixa  constitucional.  Em  votação,  o  requerimento.  As  deputadas  e  os
deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Vem à Mesa requerimento do deputado Gilberto Abramo em que solicita a inversão
da pauta desta reunião, de modo que o Projeto de Lei nº 5.640/2014 seja apreciado
em  segundo  lugar  entre  os  projetos  em  fase  de  discussão,  fora  da  faixa
constitucional.  Em votação,  o  requerimento.  As  deputadas  e os  deputados  que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Vem à Mesa requerimento do deputado Gilberto Abramo em que solicita a inversão
da pauta desta reunião, de modo que o Projeto de Lei nº 5.499/2014 seja apreciado
em terceiro lugar entre os projetos em fase de discussão, fora da faixa constitucional.
Em  votação,  o  requerimento.  As  deputadas  e  os  deputados  que  o  aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Discussão,  em turno único,  do  Projeto  de  Lei  nº  5.541/2014,  do governador  do
Estado, que altera o Anexo I da Lei nº 20.533, de 13/12/2012, 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  a  Lei  nº  14.445,  de
26/11/2002,  e  a  Lei  nº  16.307,  de  7/8/2006.  A Comissão  de  Justiça  conclui  pela
constitucionalidade  do  projeto.  A Comissão  de  Administração  Pública  opina  pela
aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. A Comissão de
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Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº
2, que apresenta, e pela rejeição do Substitutivo nº 1, da Comissão de Administração
Pública. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Questão de Ordem
O deputado Durval Ângelo - Só quero fazer um alerta. Muitos deputados que estão

aqui não registraram a presença. Devemos insistir no registro da presença, porque
senão não vamos conseguir quórum.

O  presidente  -  A presidência  vai  submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo
nominal,  de  conformidade  com  o  parágrafo  único  do  art.  55,  c/c  o  art.  63,  da
Constituição do Estado.  A  fim  de proceder  a votação pelo  processo eletrônico,  a
presidência solicita às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua
presença  no  painel  que  façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,
registrem seu voto. Em votação, o Substitutivo nº 2.

- Registram “sim”:
Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Almir Paraca - Anselmo José Domingos

- Antônio Carlos Arantes - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Cabo Júlio - Carlos
Mosconi - Carlos Pimenta - Cássio Soares - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira -
Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Durval
Ângelo - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa - Gil Pereira
-  Gilberto  Abramo  -  Gustavo  Corrêa  -  Gustavo  Valadares  -  Hélio  Gomes  -  Ivair
Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças -  Liza
Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara -
Neider  Moreira  -  Pinduca  Ferreira  -  Pompílio  Canavez  -  Romel  Anízio  -  Rômulo
Veneroso -  Rômulo Viegas -  Sargento Rodrigues -  Sávio Souza Cruz -  Sebastião
Costa - Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda -
Wander Borges - Zé Maia.

O deputado Hely Tarqüínio - Presidente, votei “sim”.
O  presidente  -  Está  computado.  Votaram  “sim”  53  deputados.  Não  houve  voto

contrário. Está aprovado o Substitutivo nº 2. Com a aprovação do Substitutivo nº 2,
fica  prejudicado  o  Substitutivo  nº  1.  Está,  portanto,  aprovado,  em  turno  único,  o
Projeto de Lei nº 5.541/2014 na forma do Substitutivo nº 2. À Comissão de Redação.
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Declaração de Voto
O deputado Cabo Júlio - É só porque tive que sair para cumprir uma missão do líder

Humberto e do líder Durval Ângelo para tratar de um assunto e perdi um momento.
Por isso, agradeço a V. Exa. Esse projeto é a construção de um dia inteiro. Eu e o
deputado Sargento Rodrigues nos debruçamos sobre ele, para que não houvesse
prejuízo nem para os praças, nem para os oficiais, mas que também não houvesse
aberrações no número de cargos criados. Não houve criação, houve realocação. É só
para deixar claro tanto para a tropa da Polícia Militar quanto para a tropa do Corpo de
Bombeiros que não há nenhum prejuízo nas promoções que acontecerão aqui, no dia
25 de dezembro. Agradeço ao líder de governo, deputado Luiz Humberto Carneiro, e
ao líder Durval Ângelo. Eu e o deputado Sargento Rodrigues nos debruçamos o dia
inteiro  sobre  esse  projeto.  É  uma  construção  boa  para  as  instituições  e,
consequentemente, para Minas Gerais. Parabéns a todos que participaram e tiveram
a  paciência  de  entender  que,  no  primeiro  momento,  precisávamos  discutir  esse
assunto  para  aprimorar  o  projeto.  O Parlamento  é  isso,  é  aprimorar,  aprimorar  a
muitas mãos, para se fazer um projeto de qualidade. Obrigado, presidente.

O presidente - Votação, em 2º turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº
47/2013,  dos  deputados  Jayro  Lessa,  Sargento  Rodrigues  e  outros,  que altera  o
inciso II do § 3º do art. 53 da Constituição do Estado. A Comissão Especial opina pela
aprovação da proposta na forma do vencido em 1º turno. A presidência verifica, de
plano,  que  não  há  quórum  especial  para  votação  de  proposta  de  emenda  à
Constituição, mas que há para a votação das demais matérias constantes na pauta.

Votação,  em  1º  turno,  da  Proposta  de  Emenda  à  Constituição  nº  57/2013,  do
deputado Anselmo José Domingos  e  outros,  que acrescenta  inciso  ao  art.  64  da
Constituição do Estado. A Comissão Especial opina pela aprovação da proposta na
forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. Vem à mesa requerimento do deputado
Gilberto Abramo em que solicita o adiamento da votação da Proposta de Emenda à
Constituição nº 57/2013. Em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Votação,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Resolução  nº  4.488/2013,  da  Mesa  da
Assembleia, que altera a Resolução nº 5.176, de 6/11/1997, que contém o Regimento
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Interno da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. A Mesa da Assembleia
opinou  pela  aprovação  do  projeto  com  as  Emendas  nºs  1  e  2,  que  apresentou.
Emendado  em Plenário,  voltou  o  projeto  à  Mesa  da Assembleia,  que  opina  pela
aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta, e pela rejeição
das Emendas nºs 3 a 15, 17 a 33, 35 a 38, 40 a 48, 51 a 57, 59 a 210 e 212 a 219.
Com a aprovação do Substitutivo nº 1, ficam prejudicadas as Emendas nºs 1, 2, 16,
34, 39, 49, 50, 58 e 211. Vem à Mesa requerimento do deputado Rômulo Viegas em
que solicita  o adiamento da  votação do Projeto de Resolução nº 4.488/2013.  Em
votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.891/2011, do deputado André Quintão,
que dispõe sobre a utilização e a proteção ambiental  das Serras da Moeda e da
Calçada  e  dá  outras  providências.  A  Comissão  de  Justiça  concluiu  pela
constitucionalidade do projeto com a Emenda nº 1, que apresentou. A Comissão de
Meio Ambiente opinou pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que
apresentou. Emendado em Plenário, voltou o projeto à Comissão de Meio Ambiente,
que opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 2, que apresenta, e
pela rejeição do Substitutivo nº 1, de sua autoria, e das Emendas nºs 1, da Comissão
de  Justiça,  e  2  a  5,  apresentadas  em  Plenário.  Vem  à  Mesa  requerimento  do
deputado Rômulo Viegas em que solicita o adiamento da votação do Projeto de Lei nº
1.891/2011.  Em  votação,  o  requerimento.  As  deputadas  e  os  deputados  que  o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Discussão,  em turno único,  do  Projeto  de  Lei  nº  5.469/2014,  do governador  do
Estado,  que  autoriza  a  abertura  de  crédito  suplementar  ao  Orçamento  Fiscal  do
Estado  em  favor  do  Ministério  Público  do  Estado  de  Minas  Gerais  e  do  Fundo
Especial  do  Ministério  Público  do  Estado  de  Minas  Gerais.  A  Comissão  de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto com a Subemenda nº 1, que
apresenta,  à  Emenda  nº  1.  Em  discussão,  o  projeto.  Não  há  oradores  inscritos.
Encerra-se  a  discussão.  Com  a palavra,  para  encaminhar  a votação,  o  deputado
Durval Ângelo.

O deputado Durval Ângelo* - Quero fazer um registro público da presença sempre
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agradável e companheira do ex-procurador-geral e presidente da Associação Mineira
do Ministério Público, Nedens Ulisses, que tem ficado todos estes dias de plantão,
demonstrando seu interesse não por uma questão meramente corporativa, mas pela
questão administrativa do Ministério Público. Todos nós, ao votarmos essa matéria,
temos  um reconhecimento,  sim,  pela  instituição,  mas  também  um  agradecimento
muito particular e especial - e queremos externar por meio dele esse agradecimento a
toda a categoria - ao ex-procurador-geral Nedens Ulisses. Fica aqui esse tributo e
esse reconhecimento.

* - Sem revisão do orador.
O  presidente  -  A presidência  vai  submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo

nominal,  de  conformidade  com  o  parágrafo  único  do  art.  55,  c/c  o  art.  63,  da
Constituição do Estado.  A  fim  de proceder  à votação pelo  processo eletrônico,  a
presidência solicita às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua
presença  no  painel  que  façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,
registrem seu voto. Em votação, o projeto, salvo emenda e subemenda.

- Registram “sim”:
Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Almir Paraca - Anselmo José Domingos

- Antônio Carlos Arantes - Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Cabo
Júlio - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Cássio Soares - Celinho do Sinttrocel - Célio
Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Durval Ângelo - Elismar Prado - Fabiano
Tolentino -  Fábio Cherem -  Fred Costa -  Gil  Pereira -  Gustavo Corrêa -  Gustavo
Valadares - Hely Tarqüínio - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Lafayette de
Andrada - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro -
Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Neider Moreira - Paulo Lamac - Pinduca Ferreira -
Pompílio  Canavez - Rogério Correia - Romel Anízio -  Rômulo Veneroso - Rômulo
Viegas - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tadeu Martins
Leite - Tenente Lúcio - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Wander Borges - Zé
Maia.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  52  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está
aprovado o projeto, salvo emenda e subemenda. Em votação, a Subemenda nº 1 à
Emenda nº 1.
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- Registram “sim”:
Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Almir Paraca - Anselmo José Domingos

- Antônio Carlos Arantes - Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Cabo
Júlio - Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Cássio Soares - Celinho
do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Elismar Prado -
Fabiano Tolentino -  Fábio  Cherem -  Fred Costa -  Gil  Pereira  -  Gustavo Corrêa  -
Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Ivair Nogueira - Jayro Lessa -
João Leite - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Liza Prado
- Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Neider
Moreira - Paulo Lamac - Pinduca Ferreira - Pompílio Canavez - Rogério Correia -
Romel  Anízio  -  Rômulo Veneroso -  Rômulo  Viegas -  Sargento Rodrigues -  Sávio
Souza Cruz - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio - Ulysses Gomes
- Vanderlei Miranda - Wander Borges.

O deputado Gilberto Abramo - Meu voto é “sim”, Sr. Presidente.
O deputado Duarte Bechir - Voto “sim”, Sr. Presidente.
O deputado Doutor Wilson Batista - Sr. Presidente, meu voto é “sim”.
O presidente -  Estão computados. Votaram “sim” 56 deputados. Não houve voto

contrário. Está aprovada a Subemenda nº 1 à Emenda nº 1. Com a aprovação da
Subemenda nº 1 à Emenda nº 1, fica prejudicada a Emenda nº 1. Está, portanto,
aprovado, em turno único, o Projeto de Lei nº 5.469/2014 com a Subemenda nº 1 à
Emenda nº 1. À Comissão de Redação.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 5.640/2014, do governador do Estado,
que altera a Lei nº 21.095, de 30/12/2013, que autoriza o Poder Executivo a contratar
operação de crédito com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social -
BNDES.  A  Comissão  de  Justiça  conclui  pela  constitucionalidade  do  projeto.  A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em discussão,
o  projeto.  Não  há  oradores  inscritos.  Encerra-se  a  discussão.  A presidência  vai
submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo  nominal,  de  conformidade  com  o
parágrafo único do art. 55, c/c o art. 63, da Constituição do Estado. A fim de proceder
à  votação  pelo  processo  eletrônico,  a  presidência  solicita  às  deputadas  e  aos
deputados que ainda não registraram sua presença no painel que façam o registro
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biométrico no terminal e, em seguida, registrem seu voto. Em votação, o projeto.
- Registram “sim”:
Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Almir Paraca - Anselmo José Domingos

- Antônio Carlos Arantes - Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Cabo
Júlio - Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Cássio Soares - Celinho
do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Doutor Wilson Batista - Duarte
Bechir - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Gil  Pereira - Gilberto
Abramo - Gustavo Corrêa - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Ivair Nogueira - Jayro
Lessa - João Leite - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças -
Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza
Lara - Neider Moreira - Paulo Guedes - Paulo Lamac - Pinduca Ferreira - Pompílio
Canavez - Rogério Correia -  Romel Anízio -  Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas -
Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite -
Tenente Lúcio - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Wander Borges - Zé Maia.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  55  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está
aprovado o projeto. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 5.499/2014, do Tribunal de Contas,
que fixa o percentual da revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores
do Tribunal de Contas do Estado referente ao ano de 2014. A Comissão de Justiça
conclui pela constitucionalidade do projeto com as Emendas nºs 1 e 2, que apresenta.
As Comissões de Administração Pública e de Fiscalização Financeira opinam pela
aprovação  do projeto  com as  Emendas  nºs  1  e  2,  da  Comissão  de Justiça.  Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

- Vem à Mesa:
SUBSTITUTIVO Nº 1 AO PROJETO DE LEI Nº 5.499/2014

Fixa  o  percentual  da  revisão  dos  vencimentos  e  proventos  dos  servidores  do
Tribunal de Contas do Estado referente ao ano de 2014.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Ficam  revistos,  a  partir  de  1º  de  janeiro  de  2014,  os  vencimentos  e

proventos dos servidores do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, mediante
a aplicação do índice de 1,91% (um vírgula noventa e um por cento).
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Art. 2º - As disposições desta lei não se aplicam:
I - ao servidor inativo cujos proventos tenham sido calculados nos termos dos §§ 3º

e 17 do art. 40 da Constituição da República e sejam reajustados na forma prevista
no § 8º do mesmo artigo;

II - ao servidor inativo de que trata o art. 9º da Lei Complementar Estadual nº 100,
de 5/11/2007.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a
1º de janeiro de 2014.

Sala das Reuniões, 16 de dezembro de 2014.
Adelmo Carneiro Leão
O presidente - Encerra-se a discussão. A presidência informa ao Plenário que, no

decorrer  da  discussão,  foi  apresentado  ao  projeto  um  substitutivo  do  deputado
Adelmo Carneiro Leão, que recebeu o nº 1, e, nos termos do § 2º do art. 188 do
Regimento Interno, encaminha o substitutivo e o projeto à Comissão de Fiscalização
Financeira, para parecer.

Suspensão da Reunião
O  presidente  -  A  presidência  vai  suspender  a  reunião  por  10  minutos  para

entendimentos entre as lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na
pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião
O presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.
O deputado Wander Borges - Presidente, gostaria que V. Exa. fizesse a leitura na

íntegra do substitutivo ao Projeto de Lei nº 5.499/2014, do Tribunal de Contas, que foi
recebido por V. Exa.

O presidente -  É  regimental.  A presidência solicita  ao  secretário  que proceda à
leitura do substitutivo.

O secretário (deputado Gustavo Corrêa) - (- Lê o substitutivo publicado nesta ata.).
Questão de Ordem

O deputado Wander  Borges  -  Quer  dizer  então  que vai  diminuir  o  aumento do
salário dos servidores do Tribunal de Contas do Estado, passando de pouco mais de
5% para 1,91%? É a primeira vez que vejo nesta Casa ser diminuído o salário de
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trabalhadores,  infelizmente.  Esse  projeto  volta  à  comissão.  Gostaria  que  os
deputados desta Casa tivessem condição de reavaliar o que está sendo feito neste
momento. É inadmissível se diminuir o aumento de servidores. Nunca foi feito isso
para servidor nenhum, para classe nenhuma, do Ministério Público, do Tribunal de
Justiça, da Polícia Militar, da educação, da saúde. Ao contrário, está faltando aumento
de salário para as pessoas. Agora vêm aqui e apresentam emenda para diminuir o
salário dos servidores do Tribunal  de Contas. Vamos convocar os funcionários do
Tribunal de Contas para estar nesta Casa e avaliar também essa votação. Presidente,
muito obrigado.

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 as extraordinárias de amanhã, dia 17, às 9 e às 20 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 7ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE TURISMO, INDÚSTRIA,
COMÉRCIO E COOPERATIVISMO E DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 29/11/2011
Às 10h20min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Tenente Lúcio,

Dalmo Ribeiro Silva, Rômulo Viegas e Vanderlei Miranda, membros da Comissão de
Turismo,  Indústria,  Comércio  e  Cooperativismo,  e  os  deputados  Rômulo  Viegas
(substituindo  o  deputado  Marques  Abreu,  por  indicação  da  liderança  do  Bloco
Transparência  e  Resultado),  Tenente  Lúcio  (substituindo  o  deputado  Gustavo
Perrella,  por  indicação  da liderança  do  PDT) e  Vanderlei  Miranda  (substituindo o
deputado Tadeu Martins Leite,  por indicação da liderança do PMDB), membros da
Comissão de Esporte, Lazer e Juventude. Está presente também o deputado Antônio
Júlio.  Havendo número regimental,  o  presidente,  deputado Tenente Lúcio,  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
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se destina a discutir o plano de contingência da Infraero a ser utilizado para minimizar
os transtornos decorrentes do crescimento do fluxo de passageiros e o aumento do
número de voos extras previstos para o próximo mês de dezembro, no Aeroporto
Internacional  Tancredo  Neves,  e  comunica  o  recebimento  da  seguinte
correspondência: ofício do Sr. Mário Jorge Fernandes de Oliveira, superintendente da
Regional Sudeste da Infraero, justificando sua ausência nesta reunião. A presidência
interrompe  os  trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  a  Sra.  Maria  Edwirges
Madeira, superintendente do Aeroporto Internacional Tancredo Neves, representando
o Sr. Mário Jorge Fernandes de Oliveira, superintendente da Regional Sudeste da
Infraero, e o Sr. Luiz Athayde, subsecretário de Estado de Investimentos Estratégicos
da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, que são
convidados a tomar assento à mesa. A presidência concede a palavra ao deputado
Vanderlei  Miranda,  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  dos  parlamentares,  dos  convidados  e  demais  participantes,  convoca os
membros da comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata
e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 29 de novembro de 2011.
Tenente Lúcio, presidente.

ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE
AO USO DE CRACK E OUTRAS DROGAS NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 26/11/2014
Às 10 horas, comparecem na Sala das Comissões os deputados Vanderlei Miranda,

Doutor Wilson Batista e Dalmo Ribeiro Silva (substituindo o deputado Célio Moreira,
por indicação da liderança do BTR), membros da supracitada comissão. Havendo
número  regimental,  o  presidente,  deputado  Vanderlei  Miranda,  declara  aberta  a
reunião e,  em virtude da aprovação  de  requerimento  do  deputado Dalmo Ribeiro
Silva, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da comissão presentes. A presidência informa que a reunião
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se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar pareceres de
redação  final  e  proposições  da  comissão.  A seguir,  comunica  o  recebimento  de
correspondência  publicada  no  Diário  do  Legislativo nas  datas  mencionadas  entre
parênteses:  ofícios  da  Sra.  Maria  Coeli  Simões  Pires,  secretária  de  Casa  Civil
(14/11/2014), e do Sr. Marco Antônio Rebelo Romanelli, secretário de Defesa Social
(13/11/2014). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a
discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após
discussão e votação nominal, são aprovados, em turno único, cada um por sua vez,
por unanimidade, os Projetos de Lei nºs 4.800/2013 e 5.444/2014 (relator: deputado
Vanderlei Miranda), que receberam parecer por sua aprovação. Cumprida a finalidade
da reunião, a presidência agradece a presença de todos, convoca os membros da
comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2014.
Vanderlei Miranda, presidente - Doutor Wilson Batista - Tadeu Martins Leite.

ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO
POPULAR NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

3/12/2014
Às 9h35min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Maria Tereza Lara e

os deputados Fabiano Tolentino e Fred Costa, membros da supracitada comissão.
Havendo  número  regimental,  a  presidente,  deputada  Maria  Tereza  Lara,  declara
aberta  a  reunião  e,  em virtude da aprovação de requerimento  do  deputado Fred
Costa, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da comissão presentes. A presidência informa que a reunião
se destina a apreciar a matéria contante na pauta e a discutir e votar proposições da
comissão.  Passa-se  à  2ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  que  compreende  a
discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após
discussão e votação,  são aprovadas na forma de requerimentos as Propostas de
Ação Legislativa nºs 2.042, 2.043, 2.045, 2.048, 2.050, 2.051, 2.085, 2.087, 2.095,
2.098, 2.124, 2.128, 2.129, 2.130, 2.134, 2.135, 2.145, 2.147, 2.153, 2.168, 2.169,
2.175/2014. São aprovadas na forma de emendas aos Projetos de Lei nºs 5.496/2014
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(PPAG) e 5.497/2014 (LOA) e de requerimentos as Propostas de Ação Legislativa nºs
2.049, 2.071, 2.151, 2.158/2014. São aprovadas na forma de emendas ao Projeto de
Lei nº 5.496/2014 e de requerimentos as Propostas de Ação Legislativa nºs 2.059,
2.063, 2.065, 2.077, 2.081, 2.112, 2.114, 2.116, 2.147, 2.159/2014. São aprovadas na
forma  de  emendas  aos  Projetos  de  Lei  nºs  5.497/2014  e  de  requerimentos  as
Propostas de Ação Legislativa 2.067, 2.068, 2.069, 2.086, 2.137/2014. São aprovadas
na forma de emendas aos Projetos de Lei nºs 5.496/2014 e 5.497/2014 as Propostas
de Ação Legislativa 2.054, 2.073, 2.076/2014. São aprovadas na forma de emendas
ao Projeto de Lei nº 5.496/2014 as Propostas de Ação Legislativa 2.061, 2.070, 2.075,
2.170/2014. São aprovadas na forma de emendas ao Projeto de Lei nº 5.497/2014 as
Propostas  de  Ação  Legislativa  nºs  2.052,  2.109,  2.110,  2.150/2014.  Cumprida  a
finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,  convoca  os
membros  da  comissão para a  próxima reunião extraordinária  na mesma data,  às
14h30min, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2014.
André Quintão, presidente - Bosco - Duarte Bechir.
ATA DA 19ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

10/12/2014
Às 15h27min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Sebastião Costa,

Dalmo Ribeiro Silva, Duilio de Castro, Braulio Braz (substituindo o deputado Gustavo
Perrella,  por  indicação  da  liderança  do  BAM)  e  Duarte  Bechir  (substituindo  o
deputado  Luiz  Henrique,  por  indicação  da  liderança  do  BTR),  membros  da
supracitada  comissão.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,  deputado
Sebastião  Costa,  declara  aberta  a  reunião  e,  nos  termos  do  art.  120,  III,  do
Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da comissão presentes. A presidência informa
que a reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e a discutir e votar
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. O parecer sobre o Projeto de Lei nº 5.055/2014, no 1º turno,
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deixa de ser apreciado em virtude de solicitação de prazo regimental por seu relator,
deputado Sebastião Costa.  Registra-se  a saída  do  deputado Duarte  Bechir.  Após
discussão  e  votação  é  aprovado  o  parecer  que  conclui  pela  juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 5.265/2014 (relator:
deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva).  Os  Projetos  de  Lei  nºs  5.625  e  5.626/2014  são
retirados da pauta por determinação do presidente da comissão por não cumprirem
pressupostos  regimentais.  Passa-se  à  2ª  Fase da 2ª  Parte  (Ordem do Dia),  que
compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário.  Após  discussão  e  votação  é  aprovado  o  parecer  que  conclui  pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, em turno único, do Projeto de Lei nº
5.615/2014 (relator: deputado Duilio de Castro). Os Projetos de Lei nºs 5.627, 5.633 e
5.639/2014 são retirados da pauta por determinação do presidente da comissão por
não  cumprirem  pressupostos  regimentais.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a
presidência agradece a presença de todos, convoca os membros da comissão para a
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Dalmo Ribeiro Silva - João Leite - André Quintão.

ATA DA 50ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS
HUMANOS NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

11/12/2014
Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Durval Ângelo, Zé

Maia e Sargento Rodrigues,  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 Zé Maia, 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 10.978/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja encaminhado à
Secretaria  Estadual  de  Cultura  pedido  de  providências,  acompanhado  dos
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documentos apresentados nesta reunião (manifesto e abaixo-assinado do Movimento
Viva Klauss), para que sejam envidados esforços com vistas à manutenção do Teatro
Klauss  Vianna,  localizado  nesta  capital,  em  face  da  possível  desapropriação  do
prédio pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais;

nº 10.979/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja encaminhado ao
Tribunal de Justiça do Estado pedido de providências, acompanhado dos documentos
apresentados  nesta  reunião  (manifesto  e  abaixo-assinado  do  Movimento  Viva
Klauss), para que seja agendada, com a urgência possível, reunião entre o presidente
do Tribunal de Justiça, membros desta comissão e representantes do Movimento Viva
Klauss, a fim de debater a manutenção do Teatro Klauss Vianna, localizado nesta
capital;

nº 10.980/2014, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja realizada reunião,
para debater em audiência pública, as circunstâncias da invasão do estúdio da Rádio
Itatiaia e da prisão de Armando Júnio Pereira da Cruz, durante a apresentação do
programa Chamada Geral pelo jornalista Eduardo Costa;

nº  10.981/2014,  do  deputado Durval  Ângelo,  em que solicita  seja  encaminhada
manifestação de apoio à ex-ministra e deputada federal Maria do Rosário, tendo em
vista as ofensas e agressões verbais proferidas pelo deputado federal Jair Bolsonaro,
durante reunião do Plenário da Câmara dos Deputados, em 9/12/2014, este com a
abstenção do deputado Sargento Rodrigues.

Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2014.
Durval Ângelo, presidente.
ATA DA 20ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª
LEGISLATURA, EM 15/12/2014

Às  20h6min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  Zé  Maia,
Adalclever Lopes, Lafayette de Andrada, Ulysses Gomes e Luiz Humberto Carneiro
(substituindo o deputado Jayro Lessa, por indicação da liderança do BTR), membros
da supracitada comissão.  Havendo número regimental,  o  presidente,  deputado Zé
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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 da
seguinte  correspondência  publicada  no  Diário  do  Legislativo na  data  mencionada
entre parênteses: ofícios da Sra. Adriene Andrade, presidente do Tribunal de Contas;
e dos Srs. Éderson Mantoan Zoratto, coordenador de Parcerias Estaduais do CNPq;
e Sidnei Borges Fidalgo, diretor do Departamento de Execução e Avaliação do PNSP,
da Secretaria Nacional de Segurança Pública. O presidente acusa o recebimento das
seguintes  proposições,  das  quais  designou  como  relatores  os  deputados
mencionados entre parênteses: Projetos de Lei nºs 5.262/2014 (deputado João Vítor
Xavier) e 5.265/2014 (deputado Zé Maia), no 1º 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 Projetos de Lei nºs 4.797/2013 e
5.495, 5.498, 5.592, 5.610 e 5.626/2014 são retirados da pauta por determinação do
presidente  da  comissão  por  não  cumprirem  pressupostos  regimentais.  Após
discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os seguintes pareceres:
pela ratificação, por meio de projeto de resolução apresentado, do regime especial de
tributação  encaminhado por  meio  Mensagem nº  715/2014,  e  pela  aprovação dos
pareceres dos Projetos de Resolução nºs 5.600, 5.601 e 5.602/2014, em turno único,
e dos Projetos de Lei nºs 5.241/2014 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de
Constituição e Justiça; 5.612/2014 com a Emenda nº 1, da Comissão de Constituição
de Justiça; e 5.640/2014, no 1º turno. Na fase de discussão do parecer do relator,
deputado Lafayette de Andrada,  que conclui  pela aprovação do Projeto de Lei  nº
5.611/2014 na forma do Substitutivo  nº  2 e pela  rejeição do Substitutivo nº  1,  da
Comissão de Constituição e Justiça, no 1º turno, o presidente defere o pedido de vista
do deputado Ulysses Gomes. 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 9.267/2014. 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.
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Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2014.
Zé Maia, presidente - Jayro Lessa - Lafayette de Andrada - Romel Anízio - Ulysses

Gomes.
ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 15/12/2014
Às 20h16min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Célio Moreira,

Duarte Bechir  e Gustavo Valadares (substituindo o deputado Gustavo Corrêa,  por
indicação da liderança do BTR), membros da supracitada comissão. Havendo número
regimental,  o  presidente,  deputado Célio  Moreira,  declara aberta a  reunião e,  em
virtude da aprovação de requerimento do deputado 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.  O
presidente  suspende  a  reunião  para  entendimentos.  Às  22h24min,  verificada  a
inexistência  de  quórum  para  a  reabertura  dos  trabalhos,  o  presidente  deixa  de
apreciar os Pareceres para 2º Turno dos Projetos de Lei nºs 1.891/2011 e 5.245/2014,
convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2014.
Célio Moreira, presidente - Duarte Bechir - Gustavo Corrêa.
ATA DA 13ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 4ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 16/12/2014
Às 9h33min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Gilberto Abramo,

Luiz Henrique (substituindo o deputado Luiz Humberto Carneiro,  por indicação da
liderança do BTR) e Rômulo Viegas (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 Luiz Henrique, 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



1800
____________________________________________________________________________

discutir e votar pareceres de redação final. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do
Dia),  que compreende  a  discussão  e  a  votação de pareceres  sobre  proposições
sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação são aprovados, cada um
por  sua  vez,  os  pareceres  de  redação  final  dos  Projetos  de  Lei  nºs  5.494/2014
(relator:  deputado  Luiz  Henrique),  5.327,  5.348  e  5.468/2014  (relator:  deputado
Rômulo Viegas). O presidente avoca a si a relatoria do Projeto de Lei nº 5.587/2014 e
solicita prazo regimental. Os Projetos de Lei nºs 5.541 e 5.469/2014 são retirados de
pauta por determinação do presidente por não cumprirem pressupostos regimentais.
Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a
votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres de redação final dos
Projetos  de  Lei  nºs  4.800,  4.865,  4.991,  5.167,  5.344,  5.371,  5.372,  5.395  e
5.401/2014  (relator:  deputado  Luiz  Henrique);  5.417,  5.418,  5.425,  5.435,  5.444,
5.458,  5.484,  5.508 e 5.517/2014 (relator:  deputado Rômulo Viegas).  Cumprida a
finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,  convoca  os
membros da comissão para a próxima reunião extraordinária,  às  9h42min,  com a
matéria constante desta pauta, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2014.
Gilberto Abramo, presidente - Luiz Henrique - Rômulo Viegas.
ATA DA 14ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 4ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 16/12/2014
Às 9h42min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Gilberto Abramo,

Luiz Henrique (substituindo o deputado Luiz Humberto Carneiro,  por indicação da
liderança do BTR) e Rômulo Viegas (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 Rômulo Viegas, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da comissão presentes. A presidência informa que a reunião se destina a
discutir e votar pareceres de redação final. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do
Dia),  que compreende  a  discussão  e  a  votação de pareceres  sobre  proposições
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sujeitas à apreciação do Plenário. Os pareceres de redação final dos Projetos de Lei
nºs 5.541, 5.469 e 5.587/2014 são retirados da pauta por determinação do presidente
da comissão por não cumprirem pressupostos regimentais. Cumprida a finalidade da
reunião, a presidência agradece a presença de todos, desconvoca a reunião de hoje
às 14h30min, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - Gilberto Abramo - Duarte Bechir.

ATA DA 13ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO EXTRAORDINÁRIA DAS
ÁGUAS, EM 16/12/2014

Às  10h44min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  a  deputada  Liza  Prado
(substituindo o deputado Tiago Ulisses,  por  indicação da liderança do BAM) e os
deputados  Almir  Paraca e  Pompílio  Canavez,  membros  da  supracitada comissão.
Havendo número regimental, o presidente, deputado Almir Paraca, 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 apreciar o Relatório Final da Comissão e a discutir e votar proposições da
comissão. A seguir, comunica o recebimento de ofício da Sra. Rita Josina Feitosa da
Silva, presidente da Associação dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil,
enviando  o  documento  “Nordeste:  sem  ele  não  há  solução  para  o  Brasil”;  e  da
seguinte correspondência publicada no Diário do Legislativo nas datas mencionadas
entre  parênteses:  ofícios  das Sras.  Renata Vilhena,  secretária  de Planejamento e
Gestão (6/12/14);  e  Maria Auxiliadora Nemésio  Cotta,  chefe  de  gabinete  do  Igam
(12/12/14). O presidente informa que designou o deputado Pompílio Canavez relator
do Relatório Final desta comissão,  que será encaminhado à Mesa da Assembleia
para as providências de sua competência. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do
Dia),  que  compreende  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  da  comissão.  A
presidência procede à leitura do Relatório de Visita ao Município de Buritis, realizada
em 12/11/2014, e em seguida passa a palavra ao deputado Pompílio Canavez, para
proceder  à  leitura  do  Relatório  Final.  Após  discussão  e  votação,  é  aprovado  o
relatório de visita, que vai publicado após as assinaturas. Cumprida a finalidade da
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reunião, a presidência suspende os trabalhos para a lavratura da ata. Reabertos os
trabalhos,  em  virtude  da  aprovação  de  requerimento  da  deputada  Liza  Prado,  a
presidência dispensa a leitura da ata da reunião, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da comissão presentes. A presidência agradece a presença
dos parlamentares e encerra os trabalhos desta Comissão Extraordinária das Águas.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2014.
Almir Paraca, presidente - Liza Prado - Pompílio Canavez.

RELATÓRIO DE VISITA
Comissão Extraordinária das Águas
Local visitado: Município de Buritis

A requerimento do deputado Almir Paraca, a Comissão Extraordinária das Águas
visitou, em 12/11/2014, o Município de Buritis, para se informar sobre a situação de
degradação de áreas de preservação permanente em decorrência da construção de
barragens  na  bacia  hidrográfica  do  Rio  Urucuia.  A visita  foi  acompanhada  pelos
deputados Almir  Paraca e Rogério Correia. Estiveram presentes também as Sras.
Fabiana  Pereira  de  Lima  Lopes,  promotora  de  justiça;  e  Débora  Firmino,
coordenadora do Comitê de Defesa da Bacia Hidrográfica do Rio Urucuia - Comdhru;
e os Srs. Égon Krakhecke, da Agência Nacional de Águas - ANA; Afonso Henrique de
Miranda  Teixeira,  procurador  de  justiça  e  coordenador  das  Promotorias  Agrárias;
Gilney Viana, representante da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da
República;  João  Flávio  Apolinário,  vice-prefeito  de  Buritis;  Carlos  Alberto  Oliveira,
consultor de Meio Ambiente da Faemg; e Rubens Martins, representante do Instituto
Brasileiro de Desenvolvimento Econômico - Ibradec.

O  Rio  Urucuia  está  situado  em  uma bacia  hidrográfica  federal,  abrangendo  os
Estados de Minas Gerais e de Goiás. Em razão disso, todo o gerenciamento dessa
bacia  é  feito  pela  União,  por  meio  da  ANA,  do  Conselho  Nacional  de  Recursos
Hídricos  e  do  Ibama.  Este  último  atua  na  avaliação  de  empreendimentos  que
trespassam as fronteiras do Estado.

Buritis  está  entre  os  maiores  municípios  do  Estado,  fazendo divisa  com quatro
municípios de Goiás. Sua economia, como a dos vizinhos, é baseada na agricultura,
na pecuária de corte e de leite e em algumas indústrias. É o quarto maior produtor de
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grãos  do  Estado,  fazendo  uso  preponderante  de  pivôs  centrais  de  irrigação.  Em
função  disso,  o  consumo e  a  necessidade  de  grandes  volumes  de  água  geram
conflitos  com  outros  usos  desse  insumo,  como,  por  exemplo,  com  a  agricultura
desenvolvida  por  assentados  em  projetos  de  reforma  agrária  e  por  agricultores
familiares.

A construção ilegal de barragens (com autorizações precárias obtidas na Justiça por
meio de liminares) para alimentar esses pivôs de irrigação está destruindo áreas de
preservação  permanente,  secando  córregos  e  provocando  o  desaparecimento  de
espécies  da  fauna  e  da  flora.  A denúncia  foi  apresentada  em  audiência  pública
realizada no município pelo Comdhru, que apresentou um vídeo com imagens dos
rios, córregos e pivôs centrais de irrigação para comprovar os fatos alegados.

De acordo com a presidente do Comdhru, Sra. Débora Firmino, as barragens ilegais
estão comprometendo inclusive o abastecimento de água para consumo humano na
região. Segundo ela, quatro córregos e três cachoeiras já estão praticamente secos
em função da redução do volume de água do principal rio da cidade, o Urucuia. Além
disso,  já não são mais encontradas na região muitas  espécies  de animais,  como
tamanduá-bandeira, tatu, mutum, jacu, traíra, piau e mandi. O Rio Urucuia, que nasce
em Formosa (GO) e passa por oito cidades mineiras, é um dos principais afluentes do
São Francisco. A presidente do Comdhru afirmou, ainda, que a água utilizada para a
irrigação  está  consumindo  um  volume  suficiente  para  abastecer  “uma população
equivalente a três Belo Horizontes”. Segundo ela, a situação não é consequência de
falta de chuvas nem de mudanças climáticas. “É a ação do homem”, garantiu.

O procurador de justiça, Sr. Afonso Henrique de Miranda Teixeira, coordenador das
Promotorias  Agrárias,  estimulou  os  participantes  da  reunião  a  lutar  pela  reforma
agrária, o que, em sua opinião, é fundamental para conter esse tipo de destruição. “O
governo federal tem que partir  para o enfrentamento do latifúndio,  considerando-o
propriedade ilícita”, defendeu. Ele se disse envergonhado com a situação e culpou
todas as esferas de poder  pela omissão,  e considerou as forças de direita  como
responsáveis.

O representante do Sindicato dos Produtores Rurais de Buritis e região, Sr. Carlos
Alberto  de  Oliveira,  defendeu  a  construção  das  barragens  e  minimizou  a
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responsabilidade  dos  produtores  rurais.  Ele  esclareceu  que  as  barragens  são
licenciadas  e  foram  construídas  segundo  orientações  técnicas  e  científicas.
Acrescentou que a falta de chuvas é um fator crítico para a situação atual de Buritis e
ressalvou que a política agrícola é comandada pelos governos federal e estadual.

O  presidente  da  Comissão  das  Águas,  deputado  Almir  Paraca,  denunciou  que
grandes  produtores  rurais  de  Buritis  estão  burlando  a  legislação  ambiental  para
construir as barragens que estão acabando com a água no município. Segundo ele,
os  empreendedores  pedem  o  licenciamento  e,  ao  mesmo  tempo,  entram  com
liminares na Justiça para assegurar a construção das barragens. O deputado atribuiu
esse problema ao desaparelhamento técnico do Estado, que não consegue prover o
licenciamento ambiental a tempo.

O deputado Almir  Paraca também reclamou que as outorgas para uso da água
estão sendo concedidas pela ANA apenas para produtores com dinheiro e grandes
extensões de terra, que têm condições econômicas de investir nesses processos. De
acordo com ele, os pequenos produtores, os agricultores familiares e os assentados
da reforma agrária não conseguem essas outorgas.

O deputado Rogério Correia anunciou que o governador eleito Fernando Pimentel
já se comprometeu a cuidar, pessoalmente, da questão das águas. Ele ressalvou que
o novo governo está recebendo o Estado com uma dívida de R$ 102 bilhões e um
déficit social de grande dimensão. “Não é possível chegar a uma degradação dessas
sem a Secretaria de Meio Ambiente fazer nada”, criticou.

Em síntese,  a  comissão recebeu a denúncia do Comdhru e  de meio milhar  de
agricultores  familiares  e  de  representantes  de  assentamentos  de  reforma  agrária
presentes  e  solicitou  das  autoridades  providências  para  que  a  situação  seja
urgentemente revertida.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2014.
Almir Paraca, presidente - Liza Prado - Pompílio Canavez.

ATA DA 51ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS
HUMANOS NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

16/12/2014
Às 16 horas, comparecem na Sala das Comissões os deputados Durval Ângelo,
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Rogério Correia e João Vítor Xavier (substituindo o deputado Zé Maia, por indicação
da liderança do BTR), membros da supracitada comissão. Estão presentes, também,
os  deputados  Sargento  Rodrigues,  Cabo  Júlio,  Alencar  da  Silveira  Jr.  e  André
Quintão. 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
circunstâncias da invasão do estúdio da Rádio Itatiaia e da prisão de Armando Júnio
Pereira da Cruz durante a apresentação do programa Chamada Geral, do jornalista
Eduardo Costa.  A presidência  interrompe os trabalhos  ordinários  da  reunião para
ouvir  os  Srs.  Antônio  Gama  Júnior,  subcorregedor-geral  de  Polícia  Civil,
representando o Sr. Renato Patrício Teixeira, corregedor-geral de Polícia Civil; Paulo
Vaz Alkimin, ouvidor de Polícia do Estado de Minas Gerais; Marco Antônio de Paula
Assis, presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de Minas Gerais -
Sindepominas; Paulo Felipe Gonzalez Saback, delegado e presidente da Comissão
de  Prerrogativas  do  Sindepominas;  Denilson  Aparecido  Martins,  presidente  do
Sindicato dos Servidores da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais; José Eduardo
da  Costa,  apresentador  do  programa  Chamada  Geral da  Rádio  Itatiaia;  Márcio
Simões Nabak, superintendente de Informações e Inteligência Policial, representando
o chefe da Polícia Civil;  Kerison Lopes, presidente do Sindicato dos Jornalistas; e
Valdir Costa do Nascimento, diretor executivo do Sindicato dos Radialistas, 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, 17 de dezembro de 2014.
Durval Ângelo, presidente - Rogério Correia - Sebastião Costa.
ATA DA 16ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 4ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 17/12/2014
Às 9h34min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Gilberto Abramo,
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Lafayette de Andrada e Luiz Henrique (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 Luiz Henrique, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da comissão presentes. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência
agradece a presença de todos, convoca os membros da comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Pompílio Canavez.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.441/2014

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do deputado Rômulo Veneroso, o projeto de lei em epígrafe declara de
utilidade pública o Núcleo Assistencial Ilda Avelar - Naia -, 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  esta  comissão  deliberar  conclusivamente  sobre  a  proposição,
conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei  nº  5.441/2014 pretende declarar  de utilidade pública o Núcleo

Assistencial Ilda Avelar - Naia -, com sede no Município de Betim, pessoa jurídica de
direito privado, sem fins lucrativos, de caráter beneficente, que tem como escopo a
prestação  de  serviços  à  comunidade nas  áreas  de  saúde,  educação,  assistência
social, segurança alimentar e nutricional, esporte e lazer, entre outras.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  desenvolvido  pelo  Núcleo  Assistencial  Ilda
Avelar em prol da saúde e da melhoria da qualidade de vida da comunidade de Betim,
consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.
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Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 5.441/2014, em

turno único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2014.
Wander Borges, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.460/2014
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria  do  deputado  Cássio  Soares,  o  projeto  de  lei  em análise  declara  de

utilidade pública o Conselho Central de Passos da Sociedade São Vicente de Paulo,
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  esta  comissão  deliberar  conclusivamente  sobre  a  proposição,
conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.460/2014 pretende declarar de utilidade pública o Conselho

Central de Passos da Sociedade São Vicente de Paulo, com sede no Município de
Passos, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter beneficente,
que  tem  como  escopo  o  desenvolvimento  de  ações  caritativas,  culturais  e  de
assistência social em diversos municípios.

Para  tanto,  o  conselho  presta  serviços  gratuitos,  permanentes  e  sem  qualquer
discriminação de clientela e nos limites de suas possibilidades de recursos humanos,
materiais e financeiros.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pelo Conselho Central de Passos
da  Sociedade  São  Vicente  de  Paulo,  consideramos  meritória  a  iniciativa  de  lhe
outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 5.460/2014, em

turno único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2014.
Wander Borges, relator.



1808
____________________________________________________________________________

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.507/2014
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria  do deputado Bosco,  o projeto de lei  em análise declara de utilidade

pública a Casa de Acolhimento São Francisco de Assis, 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  esta  comissão  deliberar  conclusivamente  sobre  a  proposição,
conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.507/2014 pretende declarar de utilidade pública a Casa de

Acolhimento  São  Francisco  de  Assis,  com  sede  no  Município  de  Araxá,  pessoa
jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter beneficente, que tem como
escopo o desenvolvimento de projetos sociais.

Com  esse  propósito  a  instituição busca o  desenvolvimento  da  família  de  modo
organizado  e  com  responsabilidade  social;  a  divulgação  e  a  prática  dos  direitos
difusos, garantidos constitucionalmente; a educação e o lazer voltados para a infância
e a juventude; a preservação do meio ambiente e o trabalho em mutirão, entre outras
ações.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela referida entidade em prol da
comunidade  do  Município  de  Araxá,  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 5.507/2014, em

turno único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2014.
Wander Borges, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.521/2014
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do deputado Pompílio Canavez, o projeto de lei em análise declara de
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utilidade  pública  a  Associação  dos  Agricultores  Familiares  de  Boa  Esperança  e
Região - Afaber -, com sede no Município de Itaguara.

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  esta  comissão  deliberar  conclusivamente  sobre  a  proposição,
conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.521/2014 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Agricultores Familiares  de  Boa Esperança e Região -  Afaber  -,  com sede no
Município  de  Itaguara,  pessoa  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  de
caráter  beneficente,  que  tem  como  escopo  a  promoção  do  desenvolvimento
econômico, social e cultural da comunidade de Boa Esperança e região, por meio de
serviços, programas e projetos de assistência social, além de outras ações.

Em  sua análise  preliminar,  a  Comissão  de  Constituição e  Justiça  apresentou a
Emenda  nº  1  ao  projeto,  a  fim  de  adequar  a  denominação  da  entidade  ao
consubstanciado no art. 1º de seu estatuto constitutivo, acrescentando a expressão
“agricultoras”.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  desenvolvido  pela  Afaber  em  prol  dos
agricultores  familiares  da  comunidade  de  Boa  Esperança  e  região,  consideramos
meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 5.521/2014, em

turno  único,  com  a  Emenda  nº  1,  apresentada  pela  Comissão de  Constituição  e
Justiça.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2014.
Wander Borges, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.527/2014
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De  autoria  do  deputado  Jayro  Lessa,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  declara  de
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utilidade pública a Associação dos Moradores e Amigos do Bairro Barro Preto, 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  esta  comissão  deliberar  conclusivamente  sobre  a  proposição,
conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.527/2014 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Moradores e Amigos do Bairro Barro Preto, com sede no Município de Mariana,
pessoa  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  que  tem  como  escopo  o
fortalecimento das condições de cidadania dos seus moradores.

Na consecução de seu propósito,  a instituição busca incentivar  a realização de
atividades sociais,  culturais e desportivas; encaminhar aos órgãos competentes as
reclamações  dos  moradores  e  acompanhar  a  solução  dos  seus  pleitos;  realizar
cursos, conferências e seminários; contribuir para o crescimento individual e coletivo
dos cidadãos do município em que atua, entre outras.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela referida entidade em prol dos
moradores  do  Município  de  Mariana,  consideramos  meritória  a  iniciativa  de  lhe
outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 5.527/2014, em

turno único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2014.
Wander Borges, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.528/2014
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do deputado Jayro Lessa, o projeto de lei em análise declara de utilidade

pública a Associação Cultural Resplendorense de Pastores e Obreiros - Corpo -, com
sede no Município de Resplendor.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e
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concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.
Cabe  agora  a  esta  comissão  deliberar  conclusivamente  sobre  a  proposição,

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

O Projeto de Lei nº 5.528/2014 pretende declarar de utilidade pública a Associação
Cultural Resplendorense de Pastores e Obreiros - Corpo -, com sede no Município de
Resplendor,  pessoa  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  de  caráter
beneficente, que tem como escopo o apoio e o incentivo à arte, à cultura e à leitura.

Entre as atividades desenvolvidas pela associação estão a elaboração de ações
que visem apoiar a infância, a juventude, o idoso e o desamparado, bem como a
promoção de palestras sobre a valorização da família e a proteção à saúde.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  desenvolvido  pela  Associação  Cultural
Resplendorense  de  Pastores  e  Obreiros  em  prol  da  saúde  da  comunidade  de
Resplendor, 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 5.528/2014, em

turno único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2014.
Wander Borges, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 5.219/2014
Comissão de Administração Pública

Relatório
De autoria  do presidente do Tribunal  de Justiça do Estado,  o projeto de lei  em

epígrafe  “altera  os  quadros  de  cargos  da  Secretaria  do  Tribunal  de  Justiça  e  da
Justiça de primeiro grau do Estado de Minas Gerais”.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  22/5/2014,  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.



1812
____________________________________________________________________________

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

Fundamentação
A proposição em exame propõe a extinção com a vacância de cargos de Oficial

Judiciário,  especialidade  Oficial  de  Justiça  Avaliador,  e  a  criação  de  cargos  de
Técnico Judiciário, da mesma especialidade, integrantes dos quadros de pessoal da
Secretaria do Tribunal de Justiça e da Justiça de primeiro grau.

O autor, na justificação que acompanha o projeto, informa que “a alteração desses
dois  quadros  de  pessoal  decorre  da  determinação  contida  no  art.  255-A da  Lei
Complementar nº 59,  de 2001,  que contém a organização e divisão judiciárias do
Estado de Minas Gerais.  O citado dispositivo fixa a exigência de bacharelado em
Direito  para  o  exercício  das  funções  de  oficial  de  justiça.  Como esse  cargo,  no
Tribunal de Justiça, pertence à carreira de segundo grau, propõe-se extinguir com a
vacância  os  cargos  dessa carreira  e  a  criação de número  idêntico  de  cargos  na
carreira de grau superior de escolaridade, denominada Técnico Judiciário”.

A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  ao  analisar  a  matéria,  apresentou  o
Substitutivo nº 1, que aprimorou o projeto, adequando-o à técnica legislativa.

Verificamos  que  a  proposição,  assim  como  as  alterações  propostas  pelo
Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, está em conformidade com
os princípios que regem a Administração Pública. Além disso promovem a valorização
dos  servidores  públicos  e  possibilitam a  melhor  prestação  do serviço  judiciário  à
população, em observância ao princípio da eficiência.

Com efeito, à luz do art. 143 do Código de Processo Civil, verifica-se a importância
da função do oficial de justiça, a qual requer conhecimentos técnico-jurídicos para a
concretização  da  atividade  jurisdicional.  É  com  a  atuação  do  oficial  de  justiça,
determinada pelo juiz, que o processo ganha efetividade.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 5.219/2014 na

forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2014.
Gustavo  Corrêa,  presidente  -  Célio  Moreira,  relator  -  Sebastião  Costa  -  Inácio

Franco.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 5.610/2014
Comissão de Administração Pública

Relatório
O Projeto de Lei nº 5.610/2014, do governador do Estado, encaminhado por meio

da Mensagem nº 716/2014, “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”.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  preliminarmente  a  matéria  e
concluiu  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do  projeto  na  forma
apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado emitir seu parecer sobre a proposição, conforme
preceitua o art. 102, I, “e”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em análise 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.

Nas palavras do autor, a proposição 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, o projeto propõe
“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”.
Acrescenta,  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”.

Na esteira do que foi apontado pela Comissão de Constituição e Justiça, os créditos
a que se refere o projeto de lei em análise são os advindos de uma relação jurídica
que  não  tem  fundo  tributário,  ou  seja,  créditos  do  Estado  que  não  decorrem  do
pagamento de impostos e taxas, como, por exemplo, multas pelo exercício do poder
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de  polícia,  as  multas  de  qualquer  origem  ou  natureza,  como  as  administrativas;
créditos decorrentes da utilização do patrimônio, como os foros, laudêmios, aluguéis
ou taxas de ocupação; dos créditos decorrentes de sub-rogação de hipoteca, fiança,
aval ou outra garantia de contratos em geral ou de outras obrigações, entre outros.

A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  analisou  a  matéria,  destacando  a
competência legislativa estadual, conforme estabelecem os incisos I e XI do art. 24 da
Constituição  da  República,  segundo  o  qual  compete  à  União,  aos  estados  e  ao
Distrito  Federal  legislar  concorrentemente  sobre  direito  financeiro  e  sobre
procedimentos em matéria processual. Além disso, no que se refere aos temas de
direito administrativo, o estado possui competência legislativa residual (§ 1º do art. 25
da Constituição).

No âmbito da nossa comissão, entendemos que a proposição é meritória.
A falta de disciplina legal dispondo acerca da formação de créditos não tributários

tem gerado sucessivos debates em âmbito jurisprudencial e doutrinário, merecendo a
atuação do legislador estadual, de forma a uniformizar tais questões. Dessa forma, os
arts. 2º a 5º da proposição fixam os prazos de decadência e de prescrição em cinco
anos, em sintonia com as regras de formação do crédito tributário e com a legislação
federal.

A proposição ainda estabelece, no seu art. 8º, a remissão do 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  essa  data,
inclusive multas e juros,  ajuizada ou não sua cobrança,  de valor  original  igual  ou
inferior a R$5.000,00.

Como salientado pela Comissão de Constituição e Justiça, uma vez que não se
trata de benefício tributário, não é aplicável o disposto na Lei Complementar nº 101,
de 4 de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF -, que preconiza a
necessidade de que esse tipo de proposta esteja acompanhada de estudo técnico e
das medidas compensatórias previstas no art. 14 daquele diploma legal.

A  medida  é  verdadeiramente  importante,  principalmente  para  impedir  o
prolongamento das execuções fiscais deficitárias, levando em consideração o tempo
médio de duração e o custo médio do processo de execução para o Estado de Minas
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Gerais.  Ora,  não  faz  o  menor  sentido  em  se  valer  da  máquina  judiciária,
procuradores, agentes públicos, para cobrar créditos de pequena monta, sendo certo
que uma execução fiscal custa aos cofres estaduais algo em torno de R$15.000,00.

Pelos mesmos fundamentos, em prol do princípio da economicidade, o art. 9º do
projeto  dispõe  que,  em  determinadas  hipóteses,  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, salvo comprovada
a má-fé do devedor.

O art.  10 prevê que o crédito não tributário do Estado de valor original igual ou
inferior  a  500  Ufemgs  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.

A instituição de meios alternativos de cobrança dos créditos do Estado é louvável e
tem  se  mostrado  eficiente  na  arrecadação  de  créditos  de  pequena  monta.  São
inovações  desejáveis,  uma  vez  que  incorporam  novas  e  mais  eficientes
possibilidades de cobrança.

As normas do art. 11 e seus parágrafos estabelecem que o pagamento do crédito
estadual poderá ser parcelado, observadas as regras previstas em regulamento. Tais
regras vão ao encontro do que disciplina o art. 227 da Lei nº 6.763, de 1975, para os
créditos de natureza tributária.

O art.  12 da proposição autoriza que o Poder Executivo adote um 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 os requisitos necessários à sua implementação.

Nesse aspecto,  consideramos conveniente  e oportuna a alteração da legislação
mineira,  de  modo  a  possibilitar  a  ampla  regularização  dos  pagamentos  pelos
administrados.

O art. 14 do projeto altera o § 3º do art. 2º da Lei nº 19.971, de 2011, para dispor
que o previsto no caput deste artigo não impede o ajuizamento de ação de cobrança
determinado pelo advogado-geral do Estado e se aplica às cobranças já ajuizadas,
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tributárias ou não, que deverão ser extintas,  na forma que vier  a ser definida em
regulamento.  A mencionada  alteração  é  importante  e  dá  o  mesmo tratamento  à
cobrança dos créditos não tributários em relação aos créditos de natureza tributária.

Vale  observar  que  os  aspectos  financeiros  da  medida  serão  devidamente
analisados pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Apresentamos, por fim, o Substitutivo de nº 1, de forma a tornar mais claro o teor de
alguns dispositivos e em cumprimento à técnica legislativa.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 5.610/2014 na

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

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.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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, autárquica 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  notificação  do
interessado 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 objeto da ação punitiva também constituir crime, o prazo
decadencial para apuração do cometimento da infração será aquele que a lei penal
prevê para fins de prescrição.
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Art. 3º - Iniciado o processo administrativo, 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  tentativa  de  solução
conciliatória no âmbito interno da administração pública estadual.

§ 2º - O curso do prazo decadencial interrompe-se uma única vez.
§  3º  -  Transcorrida  mais  da  metade  do  prazo  de  cinco  anos,  sem  solução  de

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 quando:
I  -  do  vencimento  de  pleno  direito  da  obrigação  constante  em  título  executivo

extrajudicial;
II - o devedor não pagar nem apresentar defesa no prazo legal;
III - 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 do crédito não tributário a
formalização de:

I - ato de reconhecimento do débito pelo devedor, pelo período em que perdurarem
seus efeitos;

II - ato no 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.
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Parágrafo único - A prescrição se interrompe uma única vez e recomeça a correr
por inteiro a partir 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 venha a ser
adotado para a correção monetária dos débitos fiscais federais.

§  1º  -  A taxa  Selic  ou outro  critério  que venha a  ser  adotado para  a  correção
monetária dos débitos fiscais federais incidirão a partir do momento em que se tornar
exigível  o  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 haja índice de correção monetária previsto, os créditos não tributários serão
corrigidos pelo índice de correção monetária divulgado na tabela da Corregedoria-
Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado até o momento em que se tornarem
exigíveis.

§ 3º - A autoridade administrativa competente atualizará 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,  adotando-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 aquela 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 no caput inclui custas judiciais e honorários relativos ao
processo judicial.

§  2º  -  O  executado  deverá  renunciar  aos  honorários  e  ao  ressarcimento  de
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despesas processuais a ele eventualmente devidos em razão da remissão do crédito
de que trata o caput.

§  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  no  caput não se  aplica  aos  créditos  tributários  nem
autoriza a devolução, a restituição ou a compensação de importâncias já recolhidas.

Art. 9º - O titular de órgão ou entidade do poder público estadual 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  -  haver  jurisprudência pacífica do Superior  Tribunal de Justiça ou do Supremo
Tribunal  Federal  contrária  ao Estado,  observado parecer  normativo  da  Advocacia-
Geral do Estado; ou

II  -  ser  o  crédito  não tributário  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 será formalizado e constituirá objeto de cobrança administrativa, de inscrição
em cadastro informativo, público ou privado, de proteção ao crédito ou de 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 não tributário do Estado poderá ser parcelado,
observadas as regras previstas em regulamento.

§ 1º  -  Para os  efeitos de parcelamento, o crédito a que se refere o  caput será
atualizado  pela  taxa  Selic  ou  por  outro  critério  que  venha  a  ser  adotado  para
cobrança dos débitos fiscais federais.

§  2º  -  O pedido  de  parcelamento  implica  a confissão irretratável  do  débito  e  a
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expressa renúncia ou desistência de qualquer recurso, administrativo ou judicial, ou
de ação judicial a ele relativa.

Art. 12 - Fica o Poder Executivo autorizado a adotar, nos termos de regulamento,
programa  de  incentivo  de  pagamento  de  créditos  estaduais  não  tributários,
constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, inclusive ajuizados.

§ 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 juros;
II - em duas parcelas iguais e sucessivas, com 80% (oitenta por cento) de redução

dos juros;
III - em três parcelas iguais e sucessivas, com 70% (setenta por cento) de redução

dos juros;
IV -  em quatro parcelas  iguais  e sucessivas,  com 60% (sessenta por  cento)  de

redução dos juros;
V -  em cinco parcelas  iguais  e  sucessivas,  com 50% (cinquenta  por  cento)  de

redução dos juros;
VI - em seis até sessenta parcelas iguais e sucessivas, com 25% (vinte e cinco por

cento) de redução dos juros.
§ 3º - Serão aplicados juros equivalentes à taxa Selic, acumulada mensalmente e

calculada a partir do mês subsequente à homologação do acordo, ou, caso a taxa
Selic  ainda  não  tenha  sido  divulgada,  juros  equivalentes  a  1%  (um  por  cento)
relativamente ao mês em que o pagamento for efetuado.

§ 4º - As reduções a que se refere o § 2º 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, a
ser  efetuada  no  prazo  e  na  forma  previstos  em  regulamento,  implica  o
reconhecimento do crédito estadual não tributário a que se refira o pedido, ficando
sua aceitação condicionada à desistência de eventuais recursos, ações ou embargos
à execução fiscal, com renúncia ao direito sobre o qual se fundam, nos autos judiciais
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respectivos,  e  à  desistência  de  eventuais  impugnações,  defesas  e  recursos
apresentados no âmbito administrativo.

§ 6º - O prazo para pagamento da parcela única ou da primeira parcela a que se
refere o § 2º será definido em regulamento.

§ 7º - Relativamente ao parcelamento previsto no § 2º:
I -  para os pagamentos acima de dez 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

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 juros a que se refere o § 2º.
§ 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 ocorrida  após a data  da  homologação do

ingresso no programa.
§ 10 - O disposto neste artigo não autoriza a restituição nem a compensação de

importâncias já recolhidas.
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Art. 13 - O disposto nesta lei não se aplica à atividade punitiva de infrações de
natureza funcional nem 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 disposto 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  -  Ficam  acrescentados  à  Lei  nº  14.184,  de  31  de  janeiro  de  2002,  os
seguintes arts. 58-A e 59-A:

“Art. 58-A - Não interposto ou não conhecido o recurso, a decisão administrativa
tornar-se-á definitiva, certificando-se no processo a data do seu trânsito em julgado
na via administrativa.”.

(...)
“Art. 59-A - Nos processos administrativos de apuração e constituição de créditos

não tributários do Estado decorrentes de aplicação de penalidades pecuniárias, por
infrações administrativas ou contratuais, e de ilícitos extracontratuais, os prazos para
apresentação de defesa, interposição de recurso e pagamento do valor devido serão
de trinta dias a contar da ciência do interessado, na forma da lei.”.

Art. 16 - O caput do art. 16-C da Lei nº 7.772, de 8 de setembro de 1980, passa a
vigorar com a seguinte redação:

“Art.  16-C  -  O  autuado  tem  o  prazo  de  trinta  dias  contados  da  notificação  da
autuação  para  apresentar  defesa  dirigida  ao  órgão  responsável  pela  autuação,
facultada a juntada dos documentos que julgar convenientes”.

Art. 17 - O caput do art. 124 e o caput e o § 2º do art. 125 da Lei nº 13.317, de 24
de setembro de 1999, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 124 - O infrator poderá apresentar defesa ou impugnação do auto de infração
no prazo de trinta dias contados da data da notificação.”.

“Art. 125 - O infrator poderá recorrer da decisão condenatória em 1ª instância à
autoridade sanitária competente, também nos casos de multa, no prazo de trinta dias
contados de sua ciência ou publicação.
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(...)
§ 2º - Mantida a decisão condenatória,  caberá recurso a autoridade superior no

prazo de trinta dias contados de sua ciência ou publicação.”.
Art. 18 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2014.
Gustavo  Corrêa,  presidente  -  Inácio  Franco,  relator  -  Sebastião  Costa  -  Célio

Moreira.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.109/2013

Comissão de Redação
O Projeto de Lei nº 4.109/2013, de autoria do Deputado Fabiano Tolentino, que dá a

denominação de Rodovia Juca Rabello  ao  trecho da Rodovia  MG-429 que liga o
entroncamento da MG-176 ao Município de Lagoa da Prata, foi aprovado em turno
único, com a Emenda nº 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 4.109/2013
Dá denominação ao trecho de rodovia compreendido entre o entroncamento com a

Rodovia MG-176 e a ponte sobre o Rio São Francisco, no Município de Luz.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica denominado Juca Rabello o trecho de rodovia compreendido entre o

entroncamento com a Rodovia MG-176 e a ponte sobre o Rio São Francisco, no
Município de Luz.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Pompílio Canavez.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.291/2013
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 4.291/2013, de autoria do deputado Gustavo Corrêa, que dá a
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denominação  de  Rui  Miguel  dos  Santos  à  Rodovia  Caminho  de  Minas,  do
entroncamento  da  MG-446 a  Mata  do  Sino,  foi  aprovado  em turno único,  com a
Emenda nº 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 4.291/2013
Dá denominação à rodovia que liga Mata do Sino,  no Município de Juruaia, ao

entroncamento com a Rodovia MG-446.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica denominada Rodovia Rui Miguel dos Santos a rodovia que liga Mata

do Sino, no Município de Juruaia, ao entroncamento com a Rodovia MG-446.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Pompílio Canavez.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.223/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 5.223/2014, de autoria do deputado Gil Pereira, que declara de
utilidade pública a Associação Capelo Gaivota, com sede no Município de Montes
Claros, 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 5.223/2014
Declara de utilidade pública a Associação Capelo Gaivota, com sede no Município

de Montes Claros.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Capelo Gaivota, com sede
no Município de Montes Claros.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Pompílio Canavez.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.416/2014
Comissão de Redação

O  Projeto  de  Lei  nº  5.416/2014,  de  autoria  do  deputado  Wander  Borges,  que
declara de utilidade pública a Associação Casa da Gente, 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 5.416/2014
Declara de utilidade pública a Associação Casa da Gente, com sede no Município

de Belo Horizonte.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Casa da Gente, com sede

no Município de Belo Horizonte.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Pompílio Canavez.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.427/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 5.427/2014, de autoria do deputado Cássio Soares, que declara
de utilidade pública a Associação dos Deficientes Visuais de Passos, com sede no
Município de Passos, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento
Interno.
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Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 5.427/2014
Declara de utilidade pública a Associação dos Deficientes Visuais de Passos, com

sede no Município de Passos.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Deficientes Visuais de

Passos, com sede no Município de Passos.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - Pompílio Canavez, relator - Dalmo Ribeiro Silva.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.478/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 5.478/2014, de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, que
declara de utilidade pública a Associação Coyotes Amigos da Natureza - Unidos -
Juntos - Seremos, com sede no Município de Carmo de Minas, foi aprovado em turno
único, com a Emenda nº 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 5.478/2014
Declara de utilidade pública a entidade Coyotes Amigos da Natureza -  Unidos -

Juntos - Seremos, com sede no Município de Carmo de Minas.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a entidade Coyotes Amigos da Natureza

- Unidos - Juntos - Seremos, com sede no Município de Carmo de Minas.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - Pompílio Canavez, relator - Dalmo Ribeiro Silva.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.536/2014
Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  nº  5.536/2014,  de  autoria  do  deputado  Rogério  Correia,  que
declara de utilidade pública a Associação Amigos de Iracambi, com sede no Município
de Rosário da Limeira, 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 5.536/2014
Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Amigos  de  Iracambi,  com  sede  no

Município de Rosário da Limeira.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Amigos de Iracambi, com

sede no Município de Rosário da Limeira.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - Pompílio Canavez, relator - Dalmo Ribeiro Silva.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.539/2014
Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  nº  5.539/2014,  de  autoria  do  governador  do  Estado,  que  dá
denominação  a  escola  estadual  de  ensino  fundamental  e  médio  localizada  na
Comunidade Lagoa da Fazenda,  no Município de Ninheira, foi  aprovado em turno
único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento
Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI Nº 5.539/2014
Dá denominação a escola estadual de ensino fundamental e médio localizada na

Comunidade Lagoa da Fazenda, no Município de Ninheira.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º -  Fica denominada Escola Estadual  Professor  Marcionilo  Pereira Dutra a

escola estadual de ensino fundamental e médio localizada na Comunidade Lagoa da
Fazenda, no Município de Ninheira.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2014.
Doutor Wilson Batista, presidente - Pompílio Canavez, relator - Dalmo Ribeiro Silva.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 19 DE DEZEMBRO DE 2014

PROPOSIÇÕES DE LEI
PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.495

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:
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.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 17 de dezembro de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.496
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.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 17 de dezembro de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.497
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,

com sede no Município de Belo Horizonte.
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Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 17 de dezembro de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.498
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.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 17 de dezembro de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.499
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.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 17 de dezembro de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.500
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:
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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.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 17 de dezembro de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.501
Declara  de  utilidade  pública  o  Projeto  João  Paulo  II  -  Associação  Comunidade

Terapêutica Emaús, com sede no Município de Além Paraíba.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Projeto João Paulo II - Associação

Comunidade Terapêutica Emaús, com sede no Município de Além Paraíba.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 17 de dezembro de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.502
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.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 17 de dezembro de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.503
Declara de utilidade pública a Associação Terapêutica Vida Nova,  com sede no

Município de Ipatinga.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Terapêutica Vida Nova,

com sede no Município de Ipatinga.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 17 de dezembro de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.504
Declara de utilidade pública a Associação Amigos da Cultura de Rio Acima - Acra -,

com sede no Município de Rio Acima.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Amigos da Cultura de Rio

Acima - Acra -, com sede no Município de Rio Acima.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 18 de dezembro de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.505
Declara de utilidade pública o Instituto de Arte, Cultura e Meio Ambiente Talentos

Únicos da Cidade de Araxá - Tuca -, com sede no Município de Araxá.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  declarado de utilidade pública  o Instituto  de  Arte,  Cultura  e  Meio

Ambiente Talentos Únicos da Cidade de Araxá - Tuca -, com sede no Município de
Araxá.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 18 de dezembro de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário
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PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.506
Declara de utilidade pública a Associação dos Seresteiros do Grupo de Seresta

Peixe Vivo, com sede no Município de Diamantina.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Seresteiros do Grupo

de Seresta Peixe Vivo, com sede no Município de Diamantina.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 18 de dezembro de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.507
Declara de utilidade pública a entidade Circolo Italo-Brasiliano D'Itajubá, com sede

no Município de Itajubá.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  entidade  Circolo  Italo-Brasiliano

D'Itajubá, com sede no Município de Itajubá.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 18 de dezembro de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.508
Declara de utilidade pública o Coral Bittencourt, 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  Coral  Bittencourt,  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 18 de dezembro de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
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Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.509
Declara de utilidade pública o Centro Cultural Dona Antônia, com sede no Município

de Betim.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Centro Cultural Dona Antônia, com

sede no Município de Betim.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 18 de dezembro de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.510
Declara de  utilidade pública  o  Grêmio Recreativo  Escola  de  Samba Império  da

Serrinha - Gresis -, com sede no Município de Varginha.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Grêmio Recreativo Escola de Samba

Império da Serrinha - Gresis -, com sede no Município de Varginha.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 18 de dezembro de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

DELIBERAÇÃO DA MESA
DELIBERAÇÃO DA MESA Nº 2.605/2014

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
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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$4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil reais), na forma constante
no Anexo I.

Art. 2º - Para fins do disposto no art. 1º, 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, 18 de dezembro 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 2.605, de 18 de dezembro de

2014)
SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

* - O quadro com a suplementação de dotação orçamentária foi publicado no Diário
do Legislativo, de 19.12.2014.

ANEXO II
(a que se refere o art. 2º da Deliberação da Mesa nº 2.605, de 18 de dezembro de

2014)
ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

* - O quadro com a anulação de dotação orçamentária foi publicado no  Diário do
Legislativo, de 19.12.2014.

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

LEGISLATURA EM 17/12/2014
Presidência do Deputado Hely Tarqüínio

Sumário: Comparecimento - Falta de Quórum - Ordem do Dia.
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Comparecimento
- Comparecem os deputados e as deputadas:
Hely Tarqüínio  -  Agostinho  Patrus  Filho  -  André  Quintão  -  Antonio  Lerin  -  Arlen

Santiago -  Carlos  Pimenta  -  Celinho do Sinttrocel  -  Dalmo Ribeiro  Silva  -  Doutor
Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Durval Ângelo - Fabiano Tolentino -
Fábio Cherem - Fred Costa - Jayro Lessa - Liza Prado - Luiz Humberto Carneiro -
Maria  Tereza  Lara  -  Pompílio  Canavez  -  Rogério  Correia  -  Rômulo  Veneroso  -
Sargento Rodrigues - Ulysses Gomes - Wander Borges.

Falta de Quórum
O presidente (deputado Hely Tarqüínio) - Às 14h3min, a lista de comparecimento

não registra a existência de número regimental. A presidência deixa de abrir a reunião
por  falta  de  quórum,  desconvoca  a  extraordinária  de  logo  mais,  às  20  horas,  e
convoca as deputadas e os deputados para as extraordinárias de amanhã, dia 18, 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 anterior.).

ATA DA 19ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 15/12/2014

Presidência dos Deputados Dinis Pinheiro, Ivair Nogueira e Adelmo Carneiro Leão
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª

Fase:  Suspensão  e  Reabertura  da  Reunião  -  2ª  Fase:  Discussão  e  Votação  de
Proposições: Acordo de Líderes; Decisão da Presidência - Requerimento do deputado
Dalmo Ribeiro  Silva;  aprovação  -  Votação,  em turno único,  do  Projeto  de  Lei  nº
5.494/2014; Acordo de Líderes; Decisão da Presidência; requerimento de retirada de
tramitação  das  Emendas  nºs  1  a  9;  deferimento;  requerimento  de  retirada  de
tramitação  da  emenda  encaminhada  por  meio  da  Mensagem  nº  710/2014;
indeferimento; designação de relator; emissão de parecer pelo relator; requerimento
do deputado Ulysses Gomes; deferimento; discursos dos deputados Rogério Correia,
Fred Costa, Alencar da Silveira Jr., Vanderlei Miranda, Carlos Pimenta, Paulo Lamac
e  Tony  Carlos;  votação  nominal  do  Substitutivo  nº  2,  salvo  emenda  e  destaque;



1837
____________________________________________________________________________

aprovação; discurso do deputado Sávio Souza Cruz; votação nominal do art. 3º do
Substitutivo nº 2; aprovação; prejudicialidade do Substitutivo nº 1 e da Emenda nº 10 -
Registro de Presença - Votação, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei
Complementar nº 142; requerimentos dos deputados Gustavo Valadares e Rômulo
Viegas;  deferimento;  Questão  de  Ordem;  discurso  do  deputado  Ivair  Nogueira;
votação nominal  do  veto  aos  arts.  4º,  21  e  48  e  aos  arts.  300-G e  300-J,  estes
acrescidos pelo art. 96 da proposição; manutenção; votação nominal do veto ao art.
300-D, acrescido pelo art. 96 da proposição; rejeição; votação nominal do veto ao art.
300-E, acrescido pelo art. 96 da proposição; rejeição - Votação, em turno único, do
Veto Parcial à Proposição de Lei Complementar nº 143; manutenção - Votação, em
turno  único,  do  Veto  Total  à  Proposição de  Lei  nº  22.287;  discurso  do  deputado
Rogério Correia; votação nominal do veto; rejeição - Discussão, em turno único, do
Veto  Parcial  à  Proposição  de  Lei  nº  22.289;  designação  de  relator;  emissão  de
parecer pelo relator; encerramento da discussão; votação nominal do veto ao art. 1º,
ao inciso II do parágrafo único a que se refere o art. 2º e ao art. 7º da proposição;
manutenção  -  Discussão,  em  turno  único,  do  Veto  Total  à  Proposição  de  Lei  nº
22.295;  designação de relator;  emissão de parecer  pelo  relator;  encerramento da
discussão; votação nominal do veto; manutenção - Discussão, em turno único, do
Veto Total à Proposição de Lei nº 22.306; designação de relator; emissão de parecer
pelo relator; encerramento da discussão; discurso do deputado Cabo Júlio; votação
nominal do veto; rejeição - Discussão, em turno único, do Veto Parcial à Proposição
de  Lei  nº  22.336;  designação  de  relator;  emissão  de  parecer  pelo  relator;
encerramento  da  discussão;  votação  nominal  do  veto  ao  art.  2º;  manutenção  -
Discussão, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei nº 22.337; designação
de relator; emissão de parecer pelo relator; discursos dos deputados Durval Ângelo e
Duarte  Bechir;  encerramento  da  discussão;  votação  nominal  do  veto;  rejeição  -
Discussão, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei nº 22.352; designação
de  relator;  emissão  de  parecer  pelo  relator;  encerramento  da  discussão;  votação
nominal  do  veto;  rejeição  -  Discussão,  em  turno  único,  do  Projeto  de  Lei  nº
5.468/2014;  discurso  do  deputado  Ulysses  Gomes;  encerramento  da  discussão;
votação nominal do projeto; aprovação - Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
nº  5.327/2014;  encerramento  da  discussão;  votação  nominal  do  projeto,  salvo
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emenda; aprovação; requerimento do deputado Lafayette de Andrada; deferimento;
leitura  da  Emenda  nº  1;  Questão  de  Ordem;  votação  nominal  da  Emenda  nº  1;
aprovação - Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 5.348/2014; aprovação -
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 5.587/2014; aprovação - Declarações
de Voto - Encerramento - Ordem do Dia.

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

Melo  -  Alencar  da Silveira  Jr.  -  Adalclever  Lopes -  Agostinho Patrus  Filho  -  Almir
Paraca - André Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio
Genaro - Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Braulio Braz -
Cabo Júlio - Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Cássio Soares -
Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Durval
Ângelo  -  Elismar  Prado  -  Fabiano  Tolentino  -  Fred Costa  -  Gil  Pereira  -  Gilberto
Abramo - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Inácio Franco - Jayro Lessa - 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 - Marques Abreu - Paulo Guedes - Paulo Lamac - Pinduca Ferreira -
Pompílio  Canavez - Rogério Correia - Romel Anízio -  Rômulo Veneroso - Rômulo
Viegas - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tadeu Martins
Leite - Tenente Lúcio - Tony Carlos - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Wander
Borges - Zé Maia.

Abertura
O presidente (deputado Dinis Pinheiro) - Às 20h15min, 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

- O deputado Wander Borges, 2º-secretário  ad hoc,  procede à leitura da ata da
reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
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2ª Parte (Ordem do Dia)
1ª Fase

O presidente - Nos termos do edital de convocação, a presidência vai passar à 2ª
Parte  da  reunião,  em  sua  1ª  Fase,  com  a  apreciação  de  pareceres  e  de
requerimentos.

Suspensão da Reunião
O  presidente  -  A  presidência  vai  suspender  a  reunião  por  30  minutos  para

entendimentos entre as lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na
pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião
O presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.

2ª Fase
O presidente -  Não havendo matéria a ser apreciada na 1ª Fase, a presidência

passa à 2ª Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação da matéria constante
na pauta.

Discussão e Votação de Proposições
- Vem à Mesa:

ACORDO DE LÍDERES
A totalidade dos líderes com assento nesta Casa acordam sejam retiradas da pauta

desta  reunião  todas  as  proposições,  exceto  aquelas  que  se  encontram  em  faixa
constitucional e os Projetos de Lei nºs 5.327, 5.348, 5.468 e 5.587/2014.

Sala das Reuniões, 15 de dezembro de 2014.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A presidência acolhe o acordo e determina o seu cumprimento.
Mesa da Assembleia, 15 de dezembro de 2014.
Dinis Pinheiro, presidente.
O presidente - Vem à Mesa requerimento do deputado Dalmo Ribeiro Silva em que

solicita a inversão da pauta desta reunião, de modo que os Projetos de Lei nºs 5.468,
5.327, 5.348 e 5.587/2014 sejam apreciados, nessa ordem, logo após as matérias em
faixa constitucional. Em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
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Votação,  em  turno  único,  do  Projeto  de  Lei  nº  5.494/2014,  do  governador  do
Estado, que altera a Lei nº 6.763, de 26/12/1975, que consolida a legislação tributária
do Estado. A Comissão de Justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto na
forma do Substitutivo nº 1, que apresentou. A Comissão de Fiscalização Financeira
opinou pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1,  da Comissão de
Justiça. Foram recebidas em Plenário as Emendas nºs 1 a 10, do governador do
Estado.

- Vem à Mesa:
ACORDO DE LÍDERES

A totalidade dos  líderes  com assento  nesta  Casa  acordam  seja  recebida  nesta
reunião a Mensagem nº 729/2014, do governador do Estado, em que encaminha o
Requerimento Ordinário nº 55/2014, solicitando a retirada de tramitação das Emendas
nºs  1  a  9,  encaminhadas  por  meio  da  Mensagem  nº  722/2014,  e  a  retirada  de
tramitação de emenda encaminhada por meio da Mensagem nº 710/2014.

- O teor da Mensagem nº 729/2014 e do Requerimento Ordinário nº 55/2014 é o
seguinte:

“MENSAGEM Nº 729/2014*
Belo Horizonte, 15 de dezembro de 2014.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,
Solicito a essa egrégia Assembleia Legislativa a retirada e consequente devolução

das  Mensagens  nº  710  e  nº  722,  publicadas,  respectivamente,  no  Diário  do
Legislativo dos dias 9 de outubro e 20 de novembro, de 2014.

As referidas mensagens encaminharam emendas ao Projeto de Lei nº 5.494, de 30
de setembro de 2014, que altera a Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que
consolida a legislação tributária do Estado.

A Mensagem nº  710 tinha por  objetivo  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.

Por sua vez, a Mensagem nº 722 sugeriu emendas ao Substitutivo nº 1 do mesmo
Projeto  de  Lei  nº  5.494,  de  2014,  já  aprovado  pela  Comissão  de  Constituição  e
Justiça.



1841
____________________________________________________________________________

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.
Alberto Pinto Coelho, Governador do Estado.
Proposta de retirada de emendas ao Projeto de Lei nº 5.494/2014

Exposição de Motivos
Senhor Governador do Estado de Minas Gerais,
Considerando  as  tratativas  realizadas  com  o  Poder  Legislativo  a  respeito  das

emendas  ao Projeto  de  Lei  n°  5.494/2014,  que propõem alterações  nas Leis  n°s
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, solicitamos a retirada das emendas constantes das
Mensagens  n°  710  e  722,  do  Governador  do  Estado,  publicadas  no  Diário  do
Legislativo de 09/10/2014 e de 20/11/2014, respectivamente.

Belo Horizonte, 15 de dezembro de 2014.
Leonardo Maurício Colombini Lima, Secretário de Estado de Fazenda.

REQUERIMENTO ORDINÁRIO Nº 55/2014
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,
Solicito a essa egrégia Assembleia Legislativa a retirada e consequente devolução

das  Mensagens  nº  710  e  nº  722,  publicadas,  respectivamente,  no  Diário  do
Legislativo dos dias 9 de outubro e 20 de novembro, de 2014.

As referidas mensagens encaminharam emendas ao Projeto de Lei nº 5.494, de 30
de setembro de 2014, que altera a Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que
consolida a legislação tributária do Estado.

A Mensagem nº  710 tinha por  objetivo  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.

Por sua vez, a Mensagem nº 722 sugeriu emendas ao Substitutivo nº 1 do mesmo
Projeto  de  Lei  nº  5.494,  de  2014,  já  aprovado  pela  Comissão  de  Constituição  e
Justiça.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.
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Alberto Pinto Coelho, Governador do Estado.”
* - Publicado de acordo com o texto original.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A presidência acolhe o acordo e determina o seu cumprimento.
Mesa da Assembleia, 15 de dezembro de 2014.
Dinis Pinheiro, presidente.
O presidente - A presidência defere o requerimento de retirada de tramitação das

Emendas nºs 1 a 9, de conformidade com o inciso VIII  do art. 232 do Regimento
Interno. Arquivem-se as emendas. A presidência indefere o requerimento de retirada
de tramitação da emenda encaminhada por meio da Mensagem nº 710/2014, uma
vez que essa emenda foi incorporada no parecer da Comissão de Justiça e arquivada
nos termos do inciso IV do art. 180 do Regimento Interno. A presidência, nos termos
do § 2º do art.  145 do Regimento Interno,  designa relator da matéria o deputado
Rômulo Viegas. Com a palavra, o deputado Rômulo Viegas, para emitir seu parecer.

O deputado  Rômulo  Viegas  -  (-  Lê  parecer:)  “Parecer  sobre  a  Emenda  nº  10,
apresentada em Plenário ao Projeto de Lei nº 5.494/2014. Relatório. De autoria do
governador do Estado, esse projeto altera a Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de
1975, que consolida a legislação tributária do Estado. A Comissão de Constituição e
Justiça,  em  exame preliminar,  concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade e
legalidade, na forma do Substitutivo n° 1, que apresentou. Em seguida, a Comissão
de Fiscalização Financeira e Orçamentária opinou pela aprovação do projeto, no 1°
turno, na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça. O projeto
foi  submetido  a  regime  de  urgência  para  apreciação,  recebeu  10  emendas  e  foi
incluído  em  ordem  do  dia,  para  discussão  e  votação  em  turno  único,  devido  ao
decurso do prazo de 45 dias para manifestação desta Casa, nos termos do § 1º do
art.  208  do  Regimento  Interno.  As  Emendas  nºs  1  a  9  foram  retiradas  pelo
governador. De acordo com o art. 211 do Regimento Interno, este relator deve emitir
parecer sobre o projeto e a Emenda n° 10. Fundamentação. O projeto, em sua forma
original,  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
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carburantes de 19% para 14% e, como medida compensatória, majorar a 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  para
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.  O Substitutivo  nº  1  pretende incorporar  a
emenda do governador ao projeto original. Por meio da Mensagem do Governador nº
722,  de  2014,  foram  apresentadas  nove  emendas,  as  quais  pretendiam  alterar
diversas  leis,  que  dispõem  principalmente  sobre  as  seguintes  matérias:  a)  Lei  n°
6.763, de 1975, sobre a consolidação da legislação tributária do Estado; b) Lei nº
4.747, de 1968, sobre a cobrança das taxas estaduais; c) Lei nº 5.960, de 1972, sobre
a consolidação da legislação tributária do Estado; d) Lei nº 14.941, de 2003, sobre o
Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos -
ITCD;  e)  Lei  nº  15.424,  de  2004,  sobre  a  fixação,  a  contagem,  a  cobrança  e  o
pagamento de emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e
de registro, o recolhimento da Taxa de Fiscalização Judiciária e a compensação dos
atos sujeitos à gratuidade estabelecida em lei federal; f) Lei nº 19.976, de 2011, sobre
a Taxa de Controle, Monitoramento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra,
Exploração  e  Aproveitamento  de  Recursos  Minerários  -  TFRM  -  e  o  Cadastro
Estadual  de  Controle,  Monitoramento  e  Fiscalização das  Atividades  de Pesquisa,
Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários - Cerm; g) Lei nº 20.540,
de 2012, sobre alterações na Lei nº 6.763, de 26/12/1975, e outras leis; h) Lei nº
21.016,  de  2013,  sobre  alterações na Lei  nº  6.763,  de 26/12/1975,  e outras  leis.
Contudo,  as  referidas  emendas  foram  retiradas  pelo  governador.  Por  meio  da
Mensagem do Governador nº 725, de 2014, foi apresentada a Emenda nº 10, cujo
exame  faremos  a  seguir.  Emenda  nº  10:  pretende  viabilizar  o  cumprimento  de
obrigação  acessória  do  Estado  relacionada  ao  processo  de  liquidação  da  extinta
autarquia  estadual  denominada  Caixa  Econômica  do  Estado  de  Minas  Gerais  -
MinasCaixa,  a  qual  seria  a  última,  segundo  destacado  na  exposição  de  motivos
contida na Mensagem do Governador nº 725, de 2014. Sob o aspecto econômico-
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financeiro,  a  Secretaria  de  Estado  da  Fazenda  se  posiciona  favoravelmente  à
matéria. Conclusão. Opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 5.494/2014, na
forma do Substitutivo nº 2, a seguir redigido, e pela aprovação da Emenda nº 10. Com
a aprovação do Substitutivo nº 2, ficam prejudicados o Substitutivo nº 1 e a Emenda
nº 10. As Emendas nºs 1 a 9 foram retiradas pelo governador.

Substitutivo nº 2. Altera a Lei nº 6.763, de 26/12/1975, que consolida a legislação
tributária  do  Estado,  e  dá  outras  providências.  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. Art. 6º - Compete ao
Tesouro do Estado, 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 a que
se refere o art. 3º. Art. 11 - 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. Art. 12 - Esta lei
entra  em  vigor  na  data  de  sua  publicação,  produzindo  efeitos,  relativamente  ao
disposto no art. 1º, a partir do exercício financeiro subsequente, após decorridos 90
dias da publicação”. Esse é o parecer, Sr. Presidente.

O presidente -  Vem à Mesa requerimento do deputado Ulysses Gomes em que
solicita a votação destacada do art. 3º do Substitutivo nº 2. A presidência defere o
requerimento, de conformidade com o inciso XVII do art. 232 do Regimento Interno.

Com a palavra, para encaminhar a votação, o deputado Rogério Correia.
O deputado  Rogério  Correia*  -  Sr.  Presidente,  solicitei  um  encaminhamento  de

votação  para  que  pudéssemos  dar  uma  satisfação  ao  conjunto  de  deputadas  e
deputados, aos telespectadores da TV Assembleia, à bancada de imprensa e aos
servidores públicos que estão conosco hoje, no Plenário. Como é sabido, a pauta da
Assembleia Legislativa está travada há bastante tempo, por polêmica relacionada ao
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conteúdo da pauta. Finalmente se conseguiu chegar hoje a um acordo de uma pauta
mínima tão falada. Queria ter a clareza, junto ao presidente da Casa, aos deputados
e às deputadas, do que foi aqui acordado, até para que seja sabido pela população
mineira.

Votaremos  as  suplementações  solicitadas  pelos  demais  Poderes,  incluindo  a
Assembleia Legislativa, e o projeto que está em pauta de ICMS do álcool e gasolina.
Essa  emenda,  que  foi  lida  como a  única  aprovada,  porque  o  governo  retirou  as
outras, continua sendo polêmica. Votarei contrário a ela, porque retira da MinasCaixa
recurso  financeiro  da  ordem  de  R$200.000.000,00,  R$250.000.000,00.  Embora  o
governo não reconheça, o Estado de Minas está quebrado, sem recurso, sequer, para
pagar o 13º salário dos servidores. Ele continua fazendo o rapa-tachos de fim de ano.
Nesse  caso,  mais  de  R$200.000.000,00  serão  sacados  dos  aposentados  da
MinasCaixa, através do seu fundo de previdência complementar, como o governo já
havia  feito  antes,  através  do  Funpemg.  Votarei  contra  porque  não vejo  como se
governar retirando dinheiro do caixa de aposentadoria de servidores públicos, nesse
caso da MinasCaixa. São esses os projetos que estão na pauta mínima. Fizemos um
outro  acordo  agora  com  o  presidente  da  Assembleia.  Votaremos  qualquer  outro
projeto apenas se houver a unanimidade do Colégio de Líderes. Queria deixar público
que outros projetos poderão entrar nesse acordo feito com o presidente, havendo
unanimidade no Colégio de Líderes. Caso não haja esse acordo, o presidente não
colocará em pauta esses projetos. É bom que isso fique claro para que o acordo
possa, posteriormente, ser compreendido por todos.

Sr. Presidente, quero encaminhar a aprovação do projeto do acordo feito, que tem a
redução do ICMS do álcool e, ao mesmo tempo, o aumento do ICMS da gasolina. No
entanto deixo registrado aqui meu posicionamento contrário à emenda apresentada,
que, aliás, nada tem a ver com o assunto da redução de ICMS de álcool e de ICMS
da  gasolina,  como  também  nada  tem  a  ver  com  o  assunto  de  aposentadoria
complementar da MinasCaixa. Trata-se de uma emenda  frankenstein,  apresentada
aqui pelo próprio governo num projeto completamente estranho a isso. Deixo meu
posicionamento contrário a essa questão.

Sr. Presidente, para terminar, quero dizer que realmente voto contra isso, porque há



1846
____________________________________________________________________________

coisas que são inexplicáveis.  É bom que aqui estão vários membros do Ministério
Público na Casa, e peço que deem uma olhada no Minas Gerais de sábado, 13 de
dezembro,  onde poderão ver  um aditivo celebrado para terminar  a construção do
prédio do Centro de Serviço Compartilhado, na Cidade Administrativa. Esse aditivo
tem o valor de R$151.000.000,00 e foi feito para a empresa Queiroz Galvão. Estamos
terminando o governo e vem um aditivo de R$151.000.000,00 para um prédio que
está sendo construído na Cidade Administrativa. Se o aditivo é de 25% do valor total
da obra, esse prédio está ficando em mais de R$600.000.000,00. É um outro prédio
sendo construído na Cidade Administrativa. Para isso há recurso, para fazer aditivo
para a empresa Queiroz Galvão no valor de R$151.000.000,00, a fim de construir um
prédio no final do governo. Por isso não gosto de votar nada no final do ano sem que
as  coisas  sejam  bastante  vistas,  porque  começam  a  aparecer  frankenstein,
assombrações, mulas sem cabeça, saci-pererê. Tudo isso costuma aparecer por aqui
no final do ano, e até R$151.000.000,00 de um aditivo para construir um prédio na
riquíssima Cidade Administrativa. Até isso aparece no final do ano. Imaginem o que
aparece em final de governo. O povo mineiro que se cuide, porque está aqui mais um
aditivo inexplicável no valor de R$151.000.000,00.

O presidente (deputado Adelmo Carneiro Leão) - Com a palavra, para encaminhar a
votação, o deputado Fred Costa.

O deputado Fred Costa* - Boa noite a todos, boa noite a todas. Vou fugir um pouco
daquilo que o meu antecessor, que fez uso da palavra, o deputado Rogério Correia,
tratou,  que  é  propriamente  da  emenda.  Quero  aqui  encaminhar  especificamente
tratando do projeto de lei e chamando a atenção dos nobres pares. Esse projeto, em
que pese diminuir a tributação do álcool de 19% para 14%, logo, reduzindo a carga
tributária, no que diz respeito à gasolina está aumentando de 27% para 29%.

Não podemos ignorar que o Brasil tem uma das gasolinas mais caras do mundo
para o consumidor, e utilizamos o transporte rodoviário, logo, o aumento da gasolina
pode desencadear um processo de aumento do custo de todos os produtos. Além
disso, é fato que a Petrobras vive um momento de crise. Isso é notório, e também
vive um processo extremamente midiático nos últimos 90 dias, sendo, aliás, a pauta
que norteou a campanha presidencial. Portanto entendo que aprovarmos esse projeto
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pode significar, em curto espaço de tempo, aumento da gasolina na bomba, ou seja,
para o consumidor.

Dessa forma,  quero aqui  sugerir  e  encaminhar  pelo  voto contrário.  Ainda tive  o
cuidado de fazer uma breve pesquisa. A gasolina na Venezuela custa R$0,02; na
Arábia Saudita, R$0,24; no Kuwait, R$0,42; nos Emirados Árabes, R$0,94; no Irã,
R$1,15; na Malásia, R$1,23; na Nigéria,  R$1,23; no México, R$1,80; nos Estados
Unidos, R$1,87;  na Rússia, R$1,91. Por  aí em diante,  poderia citar  outros tantos,
como o Canadá, o Paquistão, a Tailândia, e até alguns mais próximos de nós, como o
Chile, que pratica um preço infinitamente inferior ao nosso; e a Colômbia. Enfim, é
absurdo o preço da gasolina no Brasil, onde está a Petrobras, que faz a apologia à
sua tecnologia.

Por  último,  para  não  tomar  muito  tempo  dos  pares  e  das  pessoas  que  nos
prestigiam com a sua presença nas galerias, gostaria de solicitar aos colegas que
votem “não”, para que, dessa forma, não contribuam com o aumento do preço da
gasolina.

O  presidente  (deputado  Ivair  Nogueira)  -  Com  a  palavra,  para  encaminhar  a
votação, o deputado Alencar da Silveira Jr.

O deputado Alencar da Silveira Jr.* - Gostaria de concordar com o Fred. O meu voto
também é “não”  para esse projeto  que reduz o ICMS do álcool  e aumenta  o  da
gasolina. Sou contrário à aprovação desse projeto.

O  presidente  (deputado  Dinis  Pinheiro)  -  Com  a  palavra,  para  encaminhar  a
votação, o deputado Vanderlei Miranda.

O deputado  Vanderlei  Miranda -  Sr.  Presidente,  cumprimento  as  deputadas,  os
deputados e todos os que acompanham os nossos trabalhos das galerias e, de forma
muito especial,  os que estão nos assistindo de suas casas ou dos seus locais de
trabalho, por meio da TV Assembleia. O discurso do deputado Fred Costa tem muita
consistência, muita lógica, muita coerência. Porém estamos em uma encruzilhada,
estamos literalmente com uma faca de dois gumes nas mãos. Se por um lado vamos
penalizar os consumidores de gasolina com 2% de aumento, por outro lado vamos
beneficiar  os que utilizam o álcool,  com a redução de 5%. E mais do que isso, a
redução de 5% no ICMS do álcool é pouco, pois São Paulo pratica 12%, e há projeto
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para que desça a 7%. Mas vejo de relevante no projeto o fato de ser a possibilidade
de a nossa indústria sucroalcooleira, as nossas usinas de álcool e os plantadores de
cana-de-açúcar no Estado não cessarem suas atividades. Por isso digo que estamos
numa encruzilhada.

Fazendo uma análise bem consciente do projeto, quero crer nos benefícios que ele
traz, com a redução do preço do álcool, considerando que a redução ainda é pequena
- poderia ser maior - e que se trata de uma contribuição para que as nossas usinas de
álcool  possam  sobreviver.  Por  isso,  o  meu  encaminhamento  é  favorável  à  sua
aprovação. Entendo que ainda há algumas aberrações em relação ao combustível.
Por exemplo, não entendo porque subsidiamos óleo diesel para carro de passeio.

Defendo que nossos postos deveriam ter duas bombas de óleo diesel. Uma com o
diesel para abastecer o caminhão que transporta os produtos pelo nosso país - e a
maioria  da  nossa produção,  como já  dito,  é  transportada  por  via  rodoviária.  Não
entendo,  deputado  Gilberto  Abramo,  porque  alguém  que  tem  um  automóvel  de
passeio se beneficie de todo o privilégio. Nem é privilégio, é subsídio, porque subsídio
não é privilégio que é dado ao transportador profissional. É isso que não entra em
minha cabeça.  É preciso também que se revele essa questão. Hoje temos vários
carros de passeio que são movidos a diesel e que são beneficiados da mesma forma,
como se carro de transporte fosse.

Essa  questão  do  combustível  precisa  ter  uma  discussão  mais  ampla,  precisa
alcançar  mais,  deputado Adelmo Carneiro  Leão.  Sei  que V.  Exa.  faz uma defesa
também do projeto, assim como outros deputados do Triângulo, em função de que
sua região hoje, imagino eu, tem um grande domínio dessa produção. Mas a verdade
é  que  precisamos  avançar  mais  nessa  discussão,  precisamos  alcançar  mais,
encontrar mecanismos que sejam equilibrados e que possam trazer de fato benefício
a todos e não apenas a uma parcela de consumidores da nossa população. Muito
obrigado, Sr. Presidente.

O presidente  -  Com  a palavra,  para  encaminhar  a  votação,  o  deputado Carlos
Pimenta.

O  deputado  Carlos  Pimenta*  -  Sr.  Presidente,  também  quero  declarar  minha
posição contrária ao projeto e vou explicar o motivo. Acho que, quando se fala na
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questão do álcool, nas dificuldades que estão acontecendo, é importante ver que o
problema não está aqui em Minas, o problema está no tratamento do governo federal
ao programa. Ele abandonou absolutamente o Proálcool. É preciso ter medidas, uma
política  voltada  para  o  incentivo  do  álcool,  para  poder  fazer  com  que  ele  seja
valorizado.

Agora  estamos  vendo um projeto  nessa guerra  fiscal.  Muitas  vezes  Minas  está
perdendo essa guerra para outros estados, e não só na questão do álcool mas em
todos os setores. Você vai a Goiás, e o ICMS é diferenciado, é mais barato do que
em Minas para a indústria e para outros setores; você vai a São Paulo, e é a mesma
coisa.  Aqui  em  Minas  não  se  trata  a  questão  tributária  da  forma  como  deveria.
Estamos  aumentando a  porcentagem na gasolina.  De 100 carros  que rodam em
Minas Gerais, 90 são movidos a gasolina, poucas pessoas colocam álcool - elas não
têm confiança em colocá-lo -,  o  carro gasta  mais.  No final,  quando você faz um
balanço do que colocou de álcool e de gasolina, fica quase a mesma coisa ou quem
coloca a gasolina gasta muito mais.

Então,  não  é  dessa  forma  que  atenderemos  o  programa  Proálcool,  não  é
aumentando a carga tributária  em cima do cidadão.  Meu voto é contrário  a esse
projeto.

O  presidente  -  Com  a  palavra,  para  encaminhar  a  votação,  o  deputado  Paulo
Lamac.

O  deputado  Paulo  Lamac*  -  Muito  obrigado,  Sr.  Presidente.  Caros  colegas  e
deputado  Luiz  Humberto  Carneiro,  líder  do  governo,  para  sorte  do  governo  que
encaminhou  esse  projeto,  aparentemente,  os  deputados  da  oposição  são  mais
favoráveis ao projeto do que a própria base. A manifestação de todos os deputados
da base aqui é contrária ao projeto que foi encaminhado pelo governo do Estado.
Queria fazer essa observação, porque não deixa de ser curioso. Nos últimos dias,
temos uma inversão do posicionamento. Os deputados que sempre foram governo
estão fazendo cobranças da oposição,  como se fôssemos responsáveis,  como se
tivéssemos condição de fazer o trancamento da pauta desta Casa, sendo que sempre
fomos minoria.

Mas  em  defesa do projeto  que  foi  encaminhado pelo  governo,  acho importante
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dizermos  que  os  combustíveis  derivados  do  petróleo  são  combustíveis  fósseis
altamente prejudiciais ao meio ambiente, e temos essa consciência. Nós, no Brasil,
desenvolvemos com muita competência o etanol, uma alternativa que é reconhecida
internacionalmente. A realidade pode parecer difícil para todos nós, mas temos de
encontrar alternativa aos combustíveis fósseis, e isso é na nossa casa. Teremos de
nos adaptar. Hoje boa parte dos veículos são flex, e não é à toa, é para encontrarmos
alternativa  aos  combustíveis  fósseis,  que  são  muito  mais  prejudiciais  ao  meio
ambiente, sem falar que são fontes não renováveis.

Então  é  preciso  ter  consciência  do  impacto  causado.  Além  disso,  quando
acontecem as secas, quando percebemos os efeitos do aquecimento global, que as
coisas já não são mais como eram antes e que falta água não apenas no nosso
Estado, mas em boa parte do País, pois é um fenômeno mundial, temos de lembrar
que  isso  está  diretamente  ligado  aos  nossos  hábitos  de  consumo.  De  fato,
precisamos fazer essa inversão. Outros estados estão muito à frente. Em São Paulo,
vale a pena sim abastecer com álcool  - e  vale a pena economicamente.  Quando
baixarmos o preço do etanol no nosso estado, também valerá a pena.

Em que pese sermos deputados da oposição, é preciso fazer essa ponderação aqui
em favor do projeto apresentado por este governo, o qual, de fato, merece atenção.
Essa  discussão  não  se  encerra  nesse  projeto.  Temos  de  pensar  também...  É
importante  colocarmos  isto:  para  que  o  impacto  inflacionário  de  um  projeto  de
combustível chegue com tamanha grandeza à população, ele deveria incidir sobre o
diesel.  Na  verdade,  como  não  há  aumento  da  alíquota  do  diesel,  o  impacto
inflacionário  disso  na  população,  de  fato,  não se justifica.  Concordo muito  com a
análise feita pelo deputado Vanderlei Miranda sobre a tributação do diesel. Essa sim é
fundamental no que diz respeito ao custo de vida e aos preços praticados no nosso
país  quando  se  trabalha  na  tributação  do  diesel,  o  que  não  é  o  caso.  Estamos
discutindo sobre o tipo de combustível a ser utilizado no nosso país no momento em
que acabamos de sair da maior seca já registrada no nosso Estado, com impactos,
com  preocupação  para  todos  nós.  Não  dá  para  desconsiderarmos.  Isso  está
diretamente  relacionado  aos  nossos  hábitos,  portanto  valorizar  o  nosso  etanol  é
extremamente importante e um passo fundamental. Por isso quero encaminhar pela
aprovação do projeto, Sr. Presidente.
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O presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o deputado Tony Carlos.
O deputado Tony Carlos* - Sr. Presidente e Srs. Deputados, nossa manifestação é

favorável. Este parlamentar tem a obrigação de defender a indústria sucroalcooleira
do Estado de Minas Gerais, que dispõe hoje de 38 usinas, sendo que 8 já fecharam
suas portas. Tardiamente o governo que aí está tomou a iniciativa de enviar a esta
Casa a diminuição da alíquota do ICMS. Senão, vejamos: parlamentares que aqui
pronunciaram  e  me  antecederam  comentaram  que,  no  Estado  de  São  Paulo,  a
alíquota  é de 12%. Minas Gerais,  Srs.  Deputados,  é o 3º  estado brasileiro maior
produtor  de álcool.  O setor produtivo de álcool  emprega algo em torno de 80 mil
mineiros.  A responsabilidade desta  Casa é enorme neste momento.  É necessário
salvarmos a indústria mineira.

Cito como exemplo para os senhores a minha cidade, Uberaba, que fica na divisa
com São Paulo. O nosso povo cruza o Rio Grande para abastecer com álcool no
Estado de São Paulo porque em Minas custa mais caro. A produção de álcool no
Estado  de  Minas  Gerais  é  de  2.500.000.000  de  litros.  Somente  se  vendem  nas
bombas dos postos 700 milhões. Quer dizer, o álcool está sobrando e, quando levado
lá para fora, a concorrência torna-se desleal.

Na  verdade,  Srs.  Deputados,  o  projeto  tem  a  iniciativa  de  fazer  com  que  se
aumente o consumo do álcool pelos proprietários de veículos automotores e, é claro,
no governo há dois pesos e duas medidas. Se você diminui de 19% para 14% - uma
perda de 5% -, você tem de ter uma compensação. Quando se fala que a maioria dos
veículos  são movidos  a  gasolina,  nós,  os  mineiros,  precisamos  fazer  o  que está
sendo feito em São Paulo. Por causa da alíquota diminuída o consumo no Estado de
São Paulo equivale a 2/3 daquilo que comercializamos nas bombas de gasolina dos
postos de combustíveis aqui do Estado de Minas Gerais. Então, este é o momento de
responsabilidade em que precisamos salvar a indústria mineira e, ao mesmo tempo,
fazer  com  que  haja  maior  consumo  de  álcool,  de  etanol,  pelos  proprietários  de
veículos automotores.

Encerro  certo  de  que  a  responsabilidade  de  cada  um  de  nós  é  enorme  neste
momento. Ou ajudamos a manter a indústria mineira ou vamos dar trégua àqueles
estados vizinhos que cobram menos e acabam levando vantagem sobre aquilo que é
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produzido aqui, não nos esquecendo de que Minas é o 3º maior produtor de álcool do
Brasil. Tenho a responsabilidade de votar a favor do projeto. Devolvo a palavra ao
senhor presidente.

O  presidente  -  A presidência  vai  submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo
nominal,  de  conformidade  com  o  parágrafo  único  do  art.  55,  c/c  o  art.  63,  da
Constituição do Estado.  A  fim  de proceder  a votação pelo  processo eletrônico,  a
presidência solicita às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua
presença  no  painel  que  façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,
registrem seu voto. Em votação, o Substitutivo nº 2, salvo emenda e destaque.

- Registram “sim”:
Agostinho Patrus Filho - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca - André Quintão -

Antônio Carlos Arantes - Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco -
Braulio Braz - Cabo Júlio - Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Cássio Soares - Célio
Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir -
Durval Ângelo - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Gil Pereira - Gustavo Corrêa -
Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa -
João Leite - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Henrique -
Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Mário Henrique Caixa -
Marques Abreu - Paulo Guedes - Paulo Lamac - Pinduca Ferreira - Pompílio Canavez
- Rogério Correia - Romel Anízio - Rômulo Veneroso -  Rômulo Viegas - Sargento
Rodrigues - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio - Tony Carlos -
Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Wander Borges - Zé Maia.

- Registram “não”:
Anselmo José Domingos - Carlos Pimenta - Fred Costa.
O deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, meu voto é “sim”.
O deputado Antônio Genaro - Voto “sim”.
O presidente - Estão computados.  Votaram “sim” 58 deputados. Votaram “não” 3

deputados. Está aprovado o Substitutivo nº 2, salvo emenda e destaque. Votação do
art. 3º do Substitutivo nº 2. Com a palavra, para encaminhar a votação, o deputado
Sávio Souza Cruz.

O deputado Sávio Souza Cruz* - Gostaria apenas de confirmar se é o dispositivo da
MinasCaixa.
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O presidente - Sim.
O  deputado  Sávio  Souza  Cruz*  -  Então,  Sr.  Presidente,  queria  encaminhar

contrariamente a esse dispositivo. Todos reconhecemos as dificuldades de caixa do
atual  governo,  mas  não  podemos  admitir  que  se  lance  mão  de  um  fundo  de
aposentadoria complementar dos ex-servidores da MinasCaixa para fazer frente aos
compromissos que o governo não está conseguindo fazer. Em que pese ter estado na
Casa  uma  pessoa  que  se  apresentou  como  advogado  dos  interessados
manifestando-se  positivamente  à  aprovação,  fomos  procurados  oficialmente  pela
direção da associação que congrega os beneficiários e titulares desses recursos, a
qual  nos  mostrou  que,  na  verdade,  é  uma  apropriação  de  recursos  privados  de
aposentadoria complementar. Esses recursos oferecem um benefício médio de pouco
mais de R$1.000,00 e complementam a aposentadoria de servidores que recebem
R$1.000,00 ou um pouco mais que isso, o que é fundamental para a manutenção
deles, sobretudo na compra de remédios,  já que a maior parte é constituída pela
terceira idade. São idosos que contribuíram, esse dinheiro não é originário do erário,
mas originado de contribuições individuais dos ex-servidores. E não podemos aceitar
que o governo lance mão daquilo que não é seu, daquilo que o deputado Rogério
Correia costuma chamar de rapa-tachos. Agora o governo resolve rapar até o tacho
alheio. Então encaminho contrariamente a esse dispositivo. Muito obrigado.

O presidente - Em votação, o art. 3º do Substitutivo nº 2.
- Registram “sim”:
Agostinho Patrus Filho - Alencar da Silveira Jr. - Anselmo José Domingos - Antônio

Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão -
Bosco -  Braulio  Braz -  Carlos  Mosconi  -  Carlos  Pimenta  -  Cássio  Soares -  Célio
Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir -
Fabiano Tolentino - Gil Pereira - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Inácio Franco
-  João  Leite  -  Lafayette  de  Andrada  -  Leonardo  Moreira  -  Luiz  Henrique  -  Luiz
Humberto  Carneiro  -  Luzia  Ferreira  -  Mário  Henrique  Caixa  -  Marques  Abreu  -
Pinduca Ferreira - Romel Anízio - Rômulo Viegas - Sebastião Costa - Tenente Lúcio -
Zé Maia.

- Registram “não”:
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Adelmo  Carneiro  Leão  -  Almir  Paraca  -  André  Quintão  -  Cabo  Júlio  -  Carlos
Henrique - Elismar Prado - Fred Costa - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - Liza Prado -
Maria Tereza Lara  -  Paulo Guedes -  Paulo  Lamac -  Pompílio  Canavez -  Rogério
Correia - Sávio Souza Cruz - Tadeu Martins Leite - Tony Carlos - Ulysses Gomes -
Vanderlei Miranda.

- Registra “branco”:
Durval Ângelo.
O presidente - Votaram “sim” 37 deputados. Votaram “não” 20 deputados. Houve 1

voto em branco, totalizando 58 votos. Está aprovado  o art. 3º do Substitutivo nº 2.
Com a aprovação do Substitutivo nº 2, ficam prejudicados o Substitutivo nº 1 e a
Emenda  nº  10.  Está,  portanto,  aprovado,  em  turno  único,  o  Projeto  de  Lei  nº
5.494/2014 na forma do Substitutivo nº 2. À Comissão de Redação.

Registro de Presença
O presidente - A presidência registra a presença, em Plenário, do deputado federal

Weliton Prado.
Votação, em turno único, do Veto Parcial  à Proposição de Lei Complementar nº

142, que altera a Lei Complementar n° 59, de 18/1/2001, que trata da organização e
da divisão judiciárias do Estado de Minas Gerais, e dá outras providências. Esgotado
o prazo constitucional  sem emissão de parecer.  Designado relator em Plenário,  o
deputado Rômulo Viegas opinou pela manutenção do veto. Vem à Mesa requerimento
do deputado Gustavo Valadares em que solicita a votação destacada do veto ao art.
300-D, acrescido pelo art. 96, da proposição. A presidência defere o requerimento, de
conformidade  com o  inciso  XVII  do  art.  232 do  Regimento  Interno.  Vem à Mesa
requerimento do deputado Rômulo Viegas em que solicita a votação destacada do
veto  ao  art.  300-E,  acrescido pelo  art.  96,  da  proposição.  A presidência  defere o
requerimento, de conformidade com o inciso XVII do art. 232 do Regimento Interno.

Questão de Ordem
O deputado Fred Costa - Sr. Presidente, questão de ordem. Em que pese o meu

apreço e a admiração por V. Exa., não foi respeitado o Regimento, já que passamos
agora ao anúncio do veto. Eu tinha o direito de fazer a declaração de voto naquele
momento.
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O presidente - A presidência cumpre religiosamente o Regimento Interno, deputado
Fred Costa. Ao final da votação, pois muitos projetos encontram-se na pauta para
serem apreciados e votados, a presidência vai conceder a palavra a V. Exa. e aos
demais deputados. A presidência solicita a compreensão, vamos continuar com as
votações, deputado Fred Costa.

O deputado Fred Costa - Sr. Presidente, por favor, longe de mim querer atrapalhar
os encaminhamentos e as votações, pelo contrário, sinto-me feliz porque, depois de
um longo prazo, estamos votando. Mas, de fato, o Regimento foi rasgado, ignorado,
já que não posso fazer uso da palavra.

O  presidente  -  Estou  sendo  benevolente  até  porque  o  espírito  natalino  está
reinando. Deputado Dilzon Melo, por gentileza, faça a leitura para o deputado Fred
Costa, que é um regimentalista nato, mas parece que nesse detalhe ele falhou.

O deputado Dilzon Melo - (- Lê:) “Art. 254 - Após votação em reunião pública, o
deputado poderá fazer declaração de voto pelo prazo de 5 minutos”. Esse é o art. 254
do nosso Regimento Interno.

O  presidente  -  Com  a  palavra,  para  encaminhar  a  votação,  o  deputado  Ivair
Nogueira.

O  deputado  Ivair  Nogueira  -  Sr.  Presidente,  Srs.  Deputados,  o  meu
encaminhamento refere-se aos arts. 300-D e 300-E, que dizem respeito à outorga de
delegação a notário ou registrador, que é da competência do governador do Estado
de Minas Gerais. Vimos pedir a rejeição dos art. 300-D e 300-E, já que, segundo as
razões do veto, esses artigos contrariam o disposto na Resolução nº 81, de 9/6/2009,
do Conselho Nacional de Justiça. Os arts. 13, 14 e 15 da citada resolução dispõem
sobre as delegações notariais.

Em  que  pese  a  Resolução  nº  81/2009,  do  Conselho  Nacional  de  Justiça,  a
competência para outorga de delegação a notário ou registrador no Estado de Minas
Gerais foi disciplinada na Lei Complementar n° 59/2001, que contém a organização e
a divisão judiciárias do Estado de Minas Gerais. Nesse sentido, a competência para a
outorga de delegação em Minas Gerais foi atribuída ao governador do Estado.

Por sua vez, o Projeto de Lei Complementar n° 59/2014, do presidente do Tribunal
de Justiça, encaminhado a esta Casa, propunha a transferência da competência para
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o presidente do Tribunal de Justiça, em conformidade com a Resolução 81/2009, do
Conselho  Nacional  de  Justiça.  A  proposta  de  alteração  da  competência  não
prosperou, sendo que no curso da tramitação o projeto foi emendado retornando a
competência para o governador do Estado. Com a rejeição dos vetos ao artigo 300-D,
fica mantida a competência do governador do Estado para a outorga de delegação a
notário ou registrador, conforme previsto na Lei Complementar 59/2001, que contém
a organização e divisão judiciárias do Estado de Minas Gerais.

Em síntese, Sr. Presidente, razoável a divisão de competências no que tange às
outorgas  das  delegações  de  notas  e  de  registro,  ficando a  cargo do Tribunal  de
Justiça todo o processo do concurso público e ao governador do Estado a outorga de
delegação.  Para  que  não  haja  vácuo  nessa  outorga  de  delegação,  solicitamos  a
rejeição do veto aos arts. 300-D e 300-E.

O  presidente  -  A presidência  vai  submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo
nominal,  de  conformidade com o  art.  260,  inciso  I,  c/c  o  art.  222,  do  Regimento
Interno. As deputadas e os deputados que desejarem manter o veto registrarão “sim”
e os que desejarem rejeitá-lo  registrarão “não”.  A fim de proceder a votação pelo
processo eletrônico, a presidência solicita às deputadas e aos deputados que ainda
não registraram sua presença no painel que façam o registro biométrico no terminal e,
em seguida, registrem seu voto. Em votação, o veto aos arts. 4º, 21 e 48 e aos arts.
300-G e 300-J, estes acrescidos pelo art. 96, da proposição.

- Registram “sim”:
Agostinho Patrus Filho - Alencar da Silveira Jr. - Antônio Genaro - Antonio Lerin -

Bonifácio  Mourão -  Bosco -  Braulio  Braz -  Cabo Júlio  -  Carlos  Mosconi  -  Carlos
Pimenta - Cássio Soares - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Duarte
Bechir  -  Durval  Ângelo -  Elismar Prado - Gil  Pereira -  Gustavo Corrêa -  Gustavo
Valadares -  Hely Tarqüínio -  Inácio Franco -  Jayro Lessa - João Leite - Leonardo
Moreira - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Mário
Henrique Caixa  -  Marques  Abreu -  Pinduca Ferreira  -  Pompílio  Canavez -  Romel
Anízio - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz
-  Sebastião  Costa  -  Tadeu Martins  Leite  -  Tenente Lúcio -  Tony Carlos  -  Ulysses
Gomes - Vanderlei Miranda - Wander Borges - Zé Maia.
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- Registram “não”:
Almir Paraca - André Quintão - Arlen Santiago - Carlos Henrique - Doutor Wilson

Batista - Fabiano Tolentino - Fred Costa - Ivair Nogueira - Maria Tereza Lara - Paulo
Lamac - Rogério Correia.

O presidente  -  Votaram “sim”  46  deputados.  Votaram “não”  11  deputados.  Está
mantido o veto aos arts. 4º, 21 e 48 e aos arts. 300-G e 300-J, estes acrescidos pelo
art. 96, da proposição. Oficie-se ao governador do Estado. Em votação, o veto ao art.
300-D, acrescido pelo art. 96, da proposição.

- Registram “sim”:
João Leite - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz.
- Registram “não”:
Agostinho Patrus Filho - Almir Paraca - André Quintão - Anselmo José Domingos -

Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio
Mourão - Bosco -  Braulio  Braz - Cabo Júlio - Carlos Henrique - Carlos Mosconi -
Carlos Pimenta - Cássio Soares - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo -
Doutor  Wilson Batista  -  Duarte Bechir  -  Durval  Ângelo -  Elismar  Prado -  Fabiano
Tolentino - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Hely
Tarqüínio -  Inácio Franco -  Ivair  Nogueira -  Jayro Lessa -  Lafayette de Andrada -
Leonardo Moreira  -  Liza  Prado -  Luiz  Henrique -  Luiz Humberto Carneiro -  Luzia
Ferreira - Maria Tereza Lara - Mário Henrique Caixa - Marques Abreu - Paulo Lamac -
Pinduca  Ferreira  -  Pompílio  Canavez -  Rogério  Correia  -  Romel  Anízio  -  Rômulo
Veneroso -  Rômulo Viegas -  Tadeu Martins  Leite -  Tenente Lúcio -  Tony Carlos  -
Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Wander Borges - Zé Maia.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  3  deputados.  Votaram  “não”  55  deputados.  Está
rejeitado o veto ao art. 300-D, acrescido pelo art. 96, da proposição. À promulgação.
Em votação, o veto ao art. 300-E, acrescido pelo art. 96, da proposição.

- Registram “sim”:
João Leite - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz.
- Registram “não”:
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus Filho - Almir Paraca - André Quintão -

Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antonio Lerin -
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Arlen  Santiago  -  Bonifácio  Mourão  -  Bosco  -  Braulio  Braz  -  Cabo  Júlio  -  Carlos
Henrique - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Cássio Soares - Célio Moreira - Dalmo
Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Durval Ângelo -
Elismar  Prado -  Fabiano Tolentino  -  Fred Costa  -  Gil  Pereira  -  Gilberto Abramo -
Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair Nogueira
- Jayro Lessa - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Henrique
- Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Mário Henrique Caixa
-  Marques  Abreu  -  Paulo  Guedes  -  Paulo  Lamac  -  Pinduca  Ferreira  -  Pompílio
Canavez - Rogério Correia -  Romel Anízio -  Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas -
Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio - Tony Carlos - Ulysses Gomes
- Vanderlei Miranda - Wander Borges - Zé Maia.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  3  deputados.  Votaram  “não”  59  deputados.  Está
rejeitado o veto ao art. 300-E, acrescido pelo art. 96, da proposição. À promulgação.
Está,  portanto,  mantido,  em  turno  único,  o  Veto  Parcial  à  Proposição  de  Lei
Complementar nº 142, exceto o veto aos arts. 300-D e 300-E.

Votação, em turno único, do Veto Parcial  à Proposição de Lei Complementar nº
143,  que  altera  a  Lei  Complementar  nº  34,  de  12/9/1994,  que  dispõe  sobre  a
organização do Ministério Público do Estado e dá outras providências. Esgotado o
prazo  constitucional  sem  emissão  de  parecer.  Designado  relator  em  Plenário,  o
deputado Zé Maia opinou pela manutenção do veto.  A presidência vai submeter a
matéria a votação pelo processo nominal, de conformidade com o art. 260, inciso I,
c/c  o art.  222,  do Regimento Interno.  A fim de proceder a votação pelo processo
eletrônico,  a  presidência  solicita  às  deputadas  e  aos  deputados  que  ainda  não
registraram sua presença no painel que façam o registro biométrico no terminal e, em
seguida, registrem seu voto. Em votação, o veto ao art. 15.

- Registram “sim”:
Adalclever Lopes -  Adelmo Carneiro Leão -  Agostinho Patrus Filho -  Alencar  da

Silveira Jr. - Almir Paraca - André Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos
Arantes - Antônio Genaro - Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco
- Braulio Braz - Cabo Júlio - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Cássio Soares - Célio
Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir -
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Durval Ângelo - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fred Costa - Gil Pereira - Gilberto
Abramo - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair
Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Liza
Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara -
Mário Henrique Caixa - Marques Abreu -  Paulo Guedes -  Paulo Lamac -  Pinduca
Ferreira - Pompílio Canavez - Rogério Correia - Romel Anízio - Rômulo Veneroso -
Rômulo Viegas - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tadeu
Martins Leite - Tenente Lúcio - Tony Carlos - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda -
Wander Borges - Zé Maia.

O presidente - Votaram “sim” 63 deputados. Não houve voto contrário. Está mantido
o veto. Oficie-se ao governador do Estado.

Votação, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei nº 22.287, que altera os
limites  da  Estação  Ecológica  Estadual  de  Arêdes,  no  Município  de  Itabirito.  A
Comissão Especial opina pela manutenção do veto. Com a palavra, para encaminhar
a votação, o deputado Rogério Correia.

O deputado Rogério Correia* - Depois dizem que sou sectário, presidente, mas vim
defender  o veto do governador.  Esse veto diz respeito a uma alteração feita  nos
limites  na  Estação  Ecológica  de  Arêdes,  no  Município  de  Itabirito.  Ao se  fazer  a
referida  alteração,  o  projeto  aprovado  pela  Assembleia  Legislativa  diminui  a  área
verde  do  Município  de  Itabirito,  conhecida  como  Estação  Ecológica  Estadual  de
Arêdes. O governador vai vetar sob o argumento da necessidade de manutenção da
área  verde  no  mencionado  município,  e  concordo  com  as  argumentações  do
governador.

Trata-se de uma área do Município de Itabirito que os deputados conhecem e que
realmente  precisa  ser  preservada.  A extração  de  minério  e  o  desgaste  do  meio
ambiente na região são muito intensos. Seria um equívoco da Assembleia Legislativa
fazer com que o parque tivesse menos áreas verdes. Aliás, a Assembleia já cometeu
esse equívoco ao aprovar o projeto de lei. O governador, ciente da sua obrigação de
preservação ambiental,  em razão do quadro de avanço das  áreas minerárias  em
Minas  e também da ausência de  preservação ambiental,  fez por  bem vetar  essa
proposição de lei. Encaminho pela manutenção do veto do governador no tocante à
Estação Ecológica de Arêdes, no Município de Itabirito.



1860
____________________________________________________________________________

O presidente  -  A presidência  vai  submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo
nominal,  de  conformidade com o  art.  260,  inciso  I,  c/c  o  art.  222,  do  Regimento
Interno. A fim de proceder a votação pelo processo eletrônico, a presidência solicita
às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua presença no painel que
façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,  registrem  seu  voto.  Em
votação, o veto.

- Registram “sim”:
Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus Filho - Almir Paraca -

André Quintão - Antônio Genaro - Carlos Henrique - Cássio Soares - Doutor Wilson
Batista - Durval Ângelo - Fabiano Tolentino - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - João
Leite -  Luzia Ferreira -  Pompílio  Canavez - Rogério Correia -  Rômulo Veneroso -
Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Tony Carlos - Wander Borges.

- Registram “não”:
Alencar da Silveira Jr. - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antonio

Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Braulio Braz - Cabo Júlio - Carlos
Mosconi - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Duarte
Bechir - Elismar Prado - Fred Costa - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Corrêa -
Gustavo Valadares - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - Lafayette de Andrada - Leonardo
Moreira - Liza Prado - Luiz Henrique - Maria Tereza Lara - Mário Henrique Caixa -
Marques Abreu - Paulo Lamac - Pinduca Ferreira - Romel Anízio - Rômulo Viegas -
Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio - Ulysses Gomes - Vanderlei
Miranda - Zé Maia.

O presidente -  Votaram “sim” 22 deputados. Votaram “não” 40 deputados. Está,
portanto, rejeitado, em turno único, o Veto Total à Proposição de Lei nº 22.287. À
promulgação.

Discussão, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei nº 22.289, que fixa
o  percentual  da  revisão  anual  dos  vencimentos  e  proventos  dos  servidores  do
Tribunal  de  Contas  do  Estado  referente  ao  ano  de  2013.  Esgotado  o  prazo
constitucional sem emissão de parecer. A presidência, nos termos do § 2º do art. 145
do Regimento Interno, designa relator da matéria o deputado Lafayette de Andrada.
Com a palavra, o deputado Lafayette de Andrada, para emitir seu parecer.
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O deputado Lafayette de Andrada - (- Lê parecer:) Parecer sobre o Veto Parcial à
Proposição de Lei n° 22.289/2014. O governador do Estado, no uso da atribuição que
lhe é conferida na Constituição do Estado, opôs veto parcial à proposição de lei em
epígrafe, que fixa o percentual da revisão anual dos vencimentos e proventos dos
servidores do Tribunal de Contas do Estado referente ao ano de 2013. As razões do
veto foram encaminhadas por meio da Mensagem n° 714/2014, publicada no Diário
do Legislativo de 30/6/2014. O veto oposto pelo governador do Estado incidiu sobre o
art. 1°, o inciso II do parágrafo único do art. 2°, e o art. 7°.

Segundo  as  razões  do  veto,  os  citados  dispositivos  preveem  a  retroação  da
aplicação  do  índice  de  revisão  dos  vencimentos  e  proventos  dos  servidores  do
Tribunal de Contas do Estado a 1º/1/2013. No entanto a Lei Federal n° 9.504, de
1997, veda, na circunscrição do pleito, no período de 180 dias que antecede o pleito
até a posse dos eleitos, a concessão de reajustes gerais aos servidores públicos, à
exceção da recomposição da perda de seu poder aquisitivo e, nesse caso, desde que
a perda a ser recomposta tenha por referência o ano da eleição. A citada Lei das
Eleições  proíbe  aos  agentes  públicos  determinadas  condutas  durante  o  período
eleitoral, com o objetivo de garantir a probidade administrativa, a igualdade entre os
candidatos e os partidos políticos, assim como a legitimidade das eleições. No que
tange ao período a que a revisão deve corresponder, há entendimento de que, após o
prazo  de  180  dias  referido  no  artigo,  a  recomposição  deve  refletir  apenas  a
defasagem do ano das eleições. Sobre o assunto, assim se pronunciou o ministro
Marco Aurélio, em consulta ao Tribunal Superior Eleitoral, e ainda o TSE, na Consulta
n°  1.086,  foi  provocado  sobre  a  possibilidade  da  recomposição  das  perdas
remuneratórias relativas aos últimos dois anos anteriores ao ano da eleição. Assim,
somos pela manutenção do veto parcial à Proposição de Lei n° 22.289/2014. Esse é
o parecer, presidente.

O presidente  -  Em  discussão,  o  veto.  Não  há  oradores  inscritos.  Encerra-se  a
discussão. A presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal, de
conformidade com o art. 260, inciso I, c/c o art. 222, do Regimento Interno. A fim de
proceder a votação pelo processo eletrônico, a presidência solicita às deputadas e
aos  deputados  que  ainda  não  registraram  sua  presença  no  painel  que  façam  o
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registro biométrico no terminal e, em seguida, registrem seu voto. Em votação, o veto
ao art. 1º, ao inciso II do parágrafo único a que se refere o art. 2º e ao art. 7º da
proposição.

- Registram “sim”:
Adelmo Carneiro  Leão -  Agostinho Patrus  Filho  -  Alencar  da  Silveira  Jr.  -  Almir

Paraca - André Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio
Genaro - Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Cabo Júlio -
Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Cássio Soares - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro
Silva - Dilzon Melo - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Durval Ângelo - Elismar
Prado -  Fabiano Tolentino - Fred Costa -  Gil  Pereira -  Gilberto Abramo -  Gustavo
Corrêa - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair Nogueira - João
Leite -  Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira -  Luiz Henrique - Luiz Humberto
Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Mário Henrique Caixa - Marques Abreu
- Paulo Guedes - Paulo Lamac - Pinduca Ferreira - Pompílio Canavez - Romel Anízio
- Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Tadeu
Martins Leite - Tenente Lúcio - Tony Carlos - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda -
Wander Borges - Zé Maia.

O deputado Carlos Henrique - Sr. Presidente, meu voto é “sim”.
A deputada Liza Prado - Meu voto é “sim”.
O presidente - Estão computados. Votaram “sim” 59 deputados. Não houve voto

contrário. Está, portanto, mantido, em turno único, o Veto Parcial à Proposição de Lei
nº 22.289. Oficie-se ao governador do Estado.

Discussão,  em  turno  único,  do  Veto  Total  à  Proposição  de  Lei  nº  22.295,  que
autoriza  o Poder  Executivo a  doar  ao  Município  de  Carlos  Chagas  o  imóvel  que
especifica. Esgotado o prazo constitucional sem emissão de parecer. A presidência,
nos termos do § 2º do art. 145 do Regimento Interno, designa relator da matéria o
deputado Antonio Lerin. Com a palavra, o deputado Antonio Lerin,  para emitir  seu
parecer.

O deputado Antonio Lerin - (- Lê parecer:) “Parecer sobre o Veto Total à Proposição
de Lei nº 22.295. O governador do Estado, no uso da atribuição que lhe confere o art.
90,  VIII,  combinado com  o  art.  70,  II,  da  Constituição  Mineira,  opôs  veto  total  à
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Proposição de Lei n° 22.295, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Carlos Chagas o imóvel que especifica. As razões do veto foram encaminhadas por
meio  da Mensagem nº  684/2014,  publicada no  Diário  do  Legislativo de  6/8/2014.
Cumpridas as formalidades regimentais, a proposição foi encaminhada à Comissão
Especial para receber parecer, nos termos do art. 111, l, "b", combinado com o art.
222, do Regimento Interno. De acordo com o disposto no § 3° do citado art. 222,
esgotado o prazo regimental da comissão, a matéria foi incluída na ordem do dia,
sobrestando  as  demais  proposições  até  sua  votação  final,  ressalvado  projeto  de
iniciativa do governador do Estado com solicitação de urgência e prazo de apreciação
esgotado. Cabe-nos, portanto, emitir parecer sobre a matéria. Conclusão. Diante do
exposto,  opinamos pela manutenção do veto total  oposto à Proposição de Lei  n°
22.295.”

O presidente  -  Em  discussão,  o  veto.  Não  há  oradores  inscritos.  Encerra-se  a
discussão. A presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal, de
conformidade com o art. 260, inciso I, c/c o art. 222, do Regimento Interno. A fim de
proceder a votação pelo processo eletrônico, a presidência solicita às deputadas e
aos  deputados  que  ainda  não  registraram  sua  presença  no  painel  que  façam  o
registro biométrico no terminal e, em seguida, registrem seu voto. Em votação, o veto.

- Registram “sim”:
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus Filho - Almir Paraca - André Quintão -

Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antonio Lerin -
Arlen  Santiago  -  Bonifácio  Mourão  -  Bosco  -  Braulio  Braz  -  Cabo  Júlio  -  Carlos
Henrique - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Cássio Soares - Célio Moreira - Dalmo
Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Durval Ângelo -
Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fred Costa - Gil Pereira - Gustavo Valadares -
Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Lafayette
de Andrada - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro
- Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Mário Henrique Caixa - Marques Abreu - Paulo
Guedes  -  Paulo  Lamac  -  Pinduca  Ferreira  -  Pompílio  Canavez  -  Romel  Anízio  -
Rômulo Viegas - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tony
Carlos - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Wander Borges - Zé Maia.
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- Registram “não”:
Alencar da Silveira Jr. - Gilberto Abramo - Gustavo Corrêa.
O presidente  -  Votaram  “sim”  56  deputados.  Votaram  “não”  3  deputados.  Está,

portanto, mantido, em turno único, o Veto Total à Proposição de Lei nº 22.295. Oficie-
se ao governador do Estado.

Discussão,  em  turno  único,  do  Veto  Total  à  Proposição  de  Lei  nº  22.306,  que
assegura ao aluno matriculado em estabelecimento de ensino de educação básica
vinculado  ao  Sistema Estadual  de  Educação  o  direito  de  observar  o  período  de
guarda  religiosa.  Esgotado  o  prazo  constitucional  sem  emissão  de  parecer. A
presidência, nos termos do § 2º do art. 145 do Regimento Interno, designa relator da
matéria o deputado João Leite. Com a palavra, o deputado João Leite, para emitir seu
parecer.

O deputado João Leite - O governador, no uso de sua atribuição opôs veto total à
Proposição de Lei nº 22.306. Sr. Presidente, essa matéria já foi apreciada por este
Plenário, mais de uma vez, e já houve o entendimento da Casa, por duas vezes, de
aprovação dessa matéria. Estamos tratando aqui da possibilidade de estudantes que
professam a fé judaica ou adventista, os chamados sabatistas, guardarem o sábado
como dia sagrado. Estamos tratando disso. A deputada Liza Prado se manifestou. A
esse projeto de lei o governador opôs veto, mas nós que guardamos sempre a ideia
do Estado laico não podemos permitir também o laicismo, que é o Estado tomando
conta da fé das pessoas. Se o sábado é o dia da guarda desses jovens, o Estado tem
de  respeitar  esse  dia  também.  Queria  dar  o  parecer  pela  rejeição  do  veto  do
governador à Proposição nº 22.306. Esse é meu parecer, Sr. Presidente.

O presidente  -  Em  discussão,  o  veto.  Não  há  oradores  inscritos.  Encerra-se  a
discussão. Com a palavra, para encaminhar a votação, o deputado Cabo Júlio.

O deputado Cabo Júlio*  - Presidente, respeitosamente,  gostaria de discordar do
parecer do deputado João Leite. Mesmo o Estado sendo laico, ele precisa respeitar a
fé alheia. Recebi em meu gabinete, outro dia, um soldado do Corpo de Bombeiros,
que dizia o seguinte:  “Tenho minha fé,  sou adventista,  guardo o sábado,  e estou
sendo expulso do Corpo de Bombeiros, porque em algumas atividades previstas para
se iniciarem às sextas-feiras,  após o pôr  do  sol,  eu,  por  honrar  a minha fé,  não
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compareci. Por três vezes, fui punido, e, agora, vou ser expulso, em razão da minha
fé”.

Acho que, em nada, o projeto da deputada Liza Prado traz prejuízo para o Estado.
Não, a posição dele é para manter o veto, a minha é para derrubar. É para derrubar o
veto? Então desculpem, concordo com V. Exa. Perdão. Quero corroborar a posição
de V. Exa., até porque houve um veto. Atentei para esse caso, Liza, porque me senti
chocado com o caso desse policial, que dizia: ”Fui criado na minha fé e, para honrá-
la, vou perder meu emprego”. Até citei para ele seu projeto, Liza, que o usou em sua
ação judicial.

Corroborando a fala do meu irmão João Leite, sem nenhum prejuízo para o Estado
laico, acho que podemos, sim, permitir que mesmo aqueles que têm uma fé diferente
sejam respeitados. Por esse motivo queremos derrubar o veto e manter o texto da
deputada Liza Prado. Obrigado.

O  presidente  -  A presidência  vai  submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo
nominal,  de  conformidade com o  art.  260,  inciso  I,  c/c  o  art.  222,  do  Regimento
Interno.  A fim de proceder a votação pelo processo eletrônico, a presidência solicita
às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua presença no painel que
façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,  registrem  seu  voto.  Em
votação, o veto.

- Registram “não”:
Adelmo Carneiro  Leão -  Agostinho Patrus  Filho  -  Alencar  da  Silveira  Jr.  -  Almir

Paraca - André Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio
Genaro - Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Braulio Braz -
Cabo Júlio - Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Cássio Soares -
Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Doutor Wilson Batista - Duarte
Bechir  -  Elismar  Prado  -  Fabiano  Tolentino  -  Fred  Costa  -  Gil  Pereira  -  Gilberto
Abramo - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair
Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Liza
Prado - Luiz Henrique - Maria Tereza Lara - Marques Abreu - Paulo Guedes - Paulo
Lamac -  Pinduca Ferreira -  Pompílio  Canavez -  Rogério Correia -  Romel Anízio -
Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Tadeu
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Martins Leite - Tenente Lúcio - Tony Carlos - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Zé
Maia.

- Registra “branco”:
Luzia Ferreira.
O  presidente  -  Votaram  “não”  57  deputados.  Houve  1  voto  em  branco.  Está,

portanto, rejeitado, em turno único, o Veto Total à Proposição de Lei nº 22.306.  À
promulgação.

Discussão, em turno único, do Veto Parcial  à Proposição de Lei  nº 22.336, que
acrescenta  dispositivo  à  Lei  nº  13.408,  de  21/12/1999,  que  dispõe  sobre  a
denominação de estabelecimento, instituição e próprio público do Estado. Esgotado o
prazo constitucional sem emissão de parecer. A presidência, nos termos do § 2º do
art. 145 do Regimento Interno, designa relator da matéria o deputado Antonio Lerin.
Com a palavra, o deputado Antonio Lerin, para emitir seu parecer.

O  deputado  Antonio  Lerin  -  (-  Lê  parecer:)  Parecer  sobre  o  Veto  Parcial  à
Proposição de Lei n° 22.336. O governador do Estado, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 90, VIII, c/c com o art. 70, II, da Constituição Mineira, opôs veto parcial
à  Proposição  de  Lei  n°  22.336,  que  acrescenta  dispositivo  à  Lei  n°  13.408,  de
21/12/1999,  que  dispõe  sobre  a  denominação  de  estabelecimento,  instituição  e
próprio  público  do  Estado.  As  razões  do  veto  foram  encaminhadas  por  meio  da
Mensagem n° 686/2014, publicada no  Diário do Legislativo  de 6/8/2014. Cumpridas
as formalidades regimentais, a proposição foi encaminhada à comissão especial para
receber parecer,  nos termos do art.  111, I,  "b",  c/c com o art.  222, do Regimento
Interno.  De acordo com o disposto no §  3° do citado art.  222,  esgotado o prazo
regimental  da  comissão,  a  matéria  foi  incluída  na  ordem  do  dia,  sobrestando  as
demais  proposições  até  sua  votação  final,  ressalvado  projeto  de  iniciativa  do
governador do Estado com solicitação de urgência e prazo de apreciação esgotado.
Cabe-nos, portanto, emitir  parecer sobre a matéria. Conclusão. Diante do exposto,
opinamos pela manutenção do veto parcial oposto à Proposição de Lei n° 22.336.

O presidente  -  Em  discussão,  o  veto.  Não  há  oradores  inscritos.  Encerra-se  a
discussão. A presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal, de
conformidade com o art. 260, inciso I, c/c o art. 222, do Regimento Interno. A fim de
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proceder a votação pelo processo eletrônico, a presidência solicita às deputadas e
aos  deputados  que  ainda  não  registraram  sua  presença  no  painel  que  façam  o
registro biométrico no terminal e, em seguida, registrem seu voto. Em votação, o veto
ao art. 2º.

- Registram “sim”:
Adelmo Carneiro Leão -  Agostinho Patrus Filho -  Alencar  da Silveira Jr.  -  André

Quintão  -  Anselmo  José  Domingos  -  Antônio  Carlos  Arantes  -  Antônio  Genaro  -
Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Braulio Braz - Cabo Júlio -
Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Cássio Soares - Célio Moreira -
Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Elismar
Prado -  Fabiano Tolentino - Fred Costa -  Gil  Pereira -  Gilberto Abramo -  Gustavo
Corrêa - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro
Lessa - João Leite - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Liza Prado -

Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Mário
Henrique Caixa - Marques Abreu - Paulo Guedes - Paulo Lamac - Pinduca Ferreira -
Pompílio Canavez - Romel Anízio - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Sargento
Rodrigues - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio - Tony Carlos -
Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Wander Borges - Zé Maia.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  59  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está,
portanto,  mantido,  em turno único, o Veto Parcial  à Proposição de Lei  nº  22.336.
Oficie-se ao governador do Estado.

Discussão,  em  turno  único,  do  Veto  Total  à  Proposição  de  Lei  nº  22.337,  que
acrescenta dispositivos à Lei nº 18.031, de 12/1/2009, que dispõe sobre a Política
Estadual de Resíduos Sólidos, com o objetivo de proibir a utilização da tecnologia de
incineração nos casos que especifica. Esgotado o prazo constitucional sem emissão
de parecer.  A presidência, nos termos do § 2º  do art.  145 do Regimento Interno,
designa relator  da matéria o deputado Célio  Moreira.  Com a palavra,  o deputado
Célio Moreira, para emitir seu parecer.

O deputado Célio Moreira - (- Lê parecer:) “Parecer sobre o Veto Total à Proposição
de Lei nº 22.337. O governador do Estado, no uso da atribuição que lhe confere o art.
90, VIII, c/c o art. 70, II, da Constituição do Estado, opôs veto total à Proposição de
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Lei n° 22.337, que acrescenta dispositivos à Lei nº 18.031, de 12/1/2009, que dispõe
sobre a Política Estadual de Resíduos Sólidos, com o objetivo de proibir a utilização
da tecnologia  de  incineração nos  casos  que especifica.  As  razões  do veto  foram
encaminhadas  por  meio  da  Mensagem  n°  685/2014,  publicada  no  Diário  do
Legislativo de 6/8/2014.  Esgotado o prazo de 30 dias  da comissão especial  para
apreciação do veto, a proposição foi incluída na ordem do dia, nos termos do art. 145,
c/c o art. 222, do Regimento Interno, e o presidente designou este relator para, em 24
horas, emitir parecer sobre a matéria.

A proposição  vetada  visa  proibir  a  utilização  da  tecnologia  de  incineração  no
processo de destinação final dos resíduos sólidos urbanos oriundos do sistema de
coleta  do  serviço  público  de  limpeza  urbana  nos  municípios.  Essa  proibição
abrangeria  ainda,  com exceção da tecnologia  de  coprocessamento  em fornos  de
fábricas de cimento, as concessões públicas para empreendimento que promova o
aproveitamento  energético  a  partir  da  incineração  de  resíduos  sólidos  urbanos
oriundos da coleta convencional.

Nas razões do veto, o governador do Estado argumenta que a medida contida na
proposição vai de encontro à política de resíduos sólidos em implantação no Estado,
que  não  proíbe  a  utilização  de  tecnologia  de  comprovada  viabilidade  técnica  e
ambiental com a implantação de programa de monitoramento de emissão de gases
tóxicos  aprovado  pelo  órgão  competente.  Também  foi  ressaltado  que  a  política
estadual  desse  setor  observa  a  ordem  de  prioridade  estabelecida  pela  Política
Nacional  de  Resíduos  Sólidos,  qual  seja:  não  geração,  redução,  reutilização,
reciclagem,  tratamento  dos  resíduos  sólidos  e  disposição  final  ambientalmente
adequada de rejeitos.

Uma  das  formas  de  reutilização  dos  resíduos  sólidos  é  o  aproveitamento
energético.  A Lei  Federal  n°  12.305,  de  2010,  que  institui  a  Política  Nacional  de
Resíduos  Sólidos,  estabelece  entre  os  objetivos  dessa  política  o  incentivo  ao
desenvolvimento  de  sistemas  de  gestão  ambiental  e  empresarial  voltados  para  a
melhora  dos  processos  produtivos  e  ao  reaproveitamento  dos  resíduos  sólidos,
incluídos  a  recuperação  e  o  aproveitamento  energético.  Entendemos  que  essa
disposição engloba o tratamento térmico, modalidade em que se insere a incineração,
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como forma  de  se  atingirem  metas  para  o  aproveitamento  energético  dos  gases
gerados nas unidades de disposição final de resíduos sólidos.

A proposição em tela, ao proibir a incineração de resíduos sólidos urbanos - RSU -,
teve um viés específico, voltado para uma significativa demanda social, apresentada
ao Parlamento mineiro por parcela de ativistas dos setores públicos, acadêmicos e de
organizações que apoiam ou representam os catadores de materiais recicláveis.

Em  debates  e  audiências  nesta  Casa  Legislativa,  tais  setores  apresentaram
argumentos favoráveis  à reutilização ou reciclagem desses resíduos,  passíveis  de
aproveitamento econômico, como forma de estimular e disponibilizar, no âmbito dos
planos municipais de gestão integrada dos resíduos sólidos urbanos, a implantação
da coleta seletiva e a inserção dos catadores de materiais recicláveis nessa cadeia de
gestão, conforme previsto pela legislação estadual específica do setor, que é a Lei n°
18.031/2009.  O  possível  repasse  dos  resíduos  a  empresas  concessionárias  de
serviços de saneamento básico com o objetivo de dar a eles uma destinação final,
permitida  a  incineração  como  forma  de  redução  volumétrica  e  aproveitamento
energético, seria um fator desestimulante da referida gestão integrada, uma vez que o
processo poderia resultar  no favorecimento das empresas concessionárias desses
serviços em detrimento da implantação de uma política municipal ampla e inclusiva.
Todos os materiais estariam, em princípio, sendo canalizados e disponibilizados para
uso exclusivo das concessionárias, sem que se desse a devida ênfase aos planos
municipais a serem implantados e à inserção no processo de coletiva seletiva das
organizações  de  catadores  de  materiais  recicláveis.  Tais  argumentos  são
consistentes,  na  medida  em que  o  município  não pode abrir  mão de cumprir  as
disposições da Política Estadual de Resíduos Sólidos.”

Sr.  Presidente,  Sras.  Deputadas  e  Srs.  Deputados,  tivemos  nesta  Casa  vários
debates. Estiveram aqui os representantes, as associações e as cooperativas dos
catadores. Entendemos, Sr. Presidente, que a manutenção desse veto prejudica as
catadoras e os  catadores.  Em face disso,  opinamos pela  rejeição do veto  total  à
Proposição de Lei nº 22.337.

O presidente -  Em discussão,  o veto.  Com a palavra,  para discutir,  o  deputado
Durval Ângelo.
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O deputado Durval Ângelo* - Só quero fazer um registro do consenso a que as
diferentes bancadas chegaram em relação a esse projeto, que é pela derrubada do
veto, até em função da interlocução que sempre tivemos aqui com cooperativas de
catadores de material reciclado. Quase todos os debates deles são realizados nesta
Casa. Acho que isso é algo muito proveitoso e uma atitude de escuta da Casa a um
movimento  muito  significativo  de  emergência  no  Brasil,  nos  últimos  20  anos,
representado  por  essas  entidades,  essas  associações  com  as  quais  todos  nós
convivemos  em  nossos  municípios.  Quero  aqui  saudar  esse  grande  acordo  pela
derrubada do veto que proíbe em casos específicos a questão da incineração.

Gostaria  de lembrar que,  durante 10 anos,  esta Casa discutiu,  na Comissão de
Direitos  Humanos,  a  questão da Serquip  em Santa Luzia  e da Serquip no Bairro
Camargos, porque a queima descontrolada e irresponsável de material até químico
naquela região causou doenças reais e concretas na sociedade. O fechamento da
Serquip, decidido pelo órgão estadual e pelos órgãos municipais de meio ambiente,
foi  uma demonstração clara do papel  da Comissão de Direitos  Humanos e deste
Legislativo na defesa da sociedade.

A minha alegria, a minha saudação, é que chegamos a um acordo. Espero que hoje
tenhamos a unanimidade do “não”, vetando esse projeto. Elogio uma comissão em
particular,  a Comissão de Participação Popular,  presidida nesse período todo pelo
deputado  André  Quintão,  que  também  tem  feito,  com  essas  entidades,  essa
interlocução e essa escuta. O papel, numa democracia de fato, é exercemos o poder
obediencial, quer dizer, o poder democrático é aquele que ouve, é aquele que faz a
interlocução com a sociedade. Parabéns, deputado André Quintão, porque acho que
a derrubada desse veto é, antes de tudo, o coroamento desse trabalho da Comissão
de Participação Popular.

O presidente - Com a palavra, para discutir, o deputado Duarte Bechir.
O deputado Duarte Bechir - No mesmo sentido do deputado Durval Ângelo, a nossa

bancada também está encaminhando para votar contrariamente, pela derrubada do
veto. Então, é não.

O  presidente  -  Não  há  outros  oradores  inscritos.  Encerra-se  a  discussão.  A
presidência  vai  submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo  nominal,  de
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conformidade com o art. 260, inciso I, c/c o art. 222, do Regimento Interno. A fim de
proceder a votação pelo processo eletrônico, a presidência solicita às deputadas e
aos  deputados  que  ainda  não  registraram  sua  presença  no  painel  que  façam  o
registro biométrico no terminal e, em seguida, registrem seu voto. Em votação, o veto.

- Registram “sim”:
Anselmo José Domingos - Luiz Henrique - Rômulo Viegas.
- Registram “não”:
Adelmo Carneiro  Leão -  Agostinho Patrus  Filho  -  Alencar  da  Silveira  Jr.  -  Almir

Paraca - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antonio Lerin -
Arlen  Santiago  -  Bonifácio  Mourão  -  Bosco  -  Braulio  Braz  -  Cabo  Júlio  -  Carlos
Henrique - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva -
Dilzon Melo - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Durval Ângelo - Elismar Prado -
Fabiano  Tolentino  -  Gil  Pereira  -  Gilberto  Abramo  -  Gustavo  Corrêa  -  Gustavo
Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair Nogueira - João Leite - João Vítor
Xavier - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luzia Ferreira - Maria
Tereza Lara - Mário Henrique Caixa - Marques Abreu - Paulo Guedes - Paulo Lamac -
Pinduca  Ferreira  -  Pompílio  Canavez -  Rogério  Correia  -  Romel  Anízio  -  Rômulo
Veneroso - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tenente
Lúcio - Tony Carlos - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Wander Borges - Zé Maia.

O deputado Cássio Soares - Sr. Presidente, voto “não”.
O presidente  -  Está  computado.  Votaram  “sim”  3  deputados.  Votaram “não”  57

deputados. Está, portanto, rejeitado, em turno único, o Veto Total à Proposição de Lei
nº 22.337. À promulgação.

Discussão,  em  turno  único,  do  Veto  Total  à  Proposição  de  Lei  nº  22.352,  que
concede prazo ao donatário do imóvel de que trata a Lei nº 19.451, de 11/1/2011, que
autoriza o Instituto Estadual de Florestas -  IEF -  a doar ao Município de Pará de
Minas  o  imóvel  que  especifica.  Esgotado o  prazo constitucional  sem emissão de
parecer. A presidência, nos termos do § 2º do art. 145 do Regimento Interno, designa
relator  da  matéria  o  deputado  Célio  Moreira.  Com  a  palavra,  o  deputado  Célio
Moreira, para emitir seu parecer.

O deputado Célio Moreira - (- Lê parecer:) “Parecer sobre o Veto Total à Proposição
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de Lei nº 22.352. O governador do Estado, no uso da atribuição que lhe confere o art.
90, VIII, c/c o art. 70, II, da Constituição Mineira, opôs Veto Total à Proposição de Lei
nº 22.352, que concede prazo ao donatário do imóvel de que trata a Lei n° 19.451, de
11/1/2011, que autoriza o Instituto Estadual de Florestas - IEF - a doar ao Município
de Pará de Minas o imóvel que especifica.

As  razões  do  veto  foram  encaminhadas  por  meio  da  Mensagem  n°  682/2014,
publicada  no  Diário  do  Legislativo  de  6/8/2014.  Cumpridas  as  formalidades
regimentais, a proposição foi encaminhada à comissão especial para receber parecer,
nos termos do art. 111, I, “b”, c/c o art. 222 do Regimento Interno. De acordo com o
disposto no § 3° do citado art.  222,  esgotado o prazo regimental  da comissão,  a
matéria foi incluída na ordem do dia, sobrestando as demais proposições até a sua
votação  final,  ressalvado  o  projeto  de  iniciativa  do  governador  do  Estado  com
solicitação de urgência e prazo de apreciação esgotado.

Considerando a declaração favorável do órgão local e a do chefe do Executivo de
que permanece o interesse público na doação feita ao Município de Pará de Minas, é
forçoso admitir  que o  complexo  procedimento  de  estudos  técnicos  e  de  consulta
pública exigido para a implantação da unidade de conservação necessita de prazo
maior  para  que  seja  implementado.  Portanto,  é  de  interesse  público  que  o  ente
federativo que recebeu a doação tenha um prazo maior para efetivar a finalidade a
que o imóvel se destina, e, por essas razões, julgamos conveniente não acolher as
diretrizes emanadas pelo Executivo.”

Então, Sr. Presidente, pela conclusão, diante do exposto, opinamos pela rejeição do
veto total oposto à Proposição de Lei n° 22.352.

O presidente  -  Em  discussão,  o  veto.  Não  há  oradores  inscritos.  Encerra-se  a
discussão. A presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal, de
conformidade com o art. 260, inciso I, c/c o art. 222, do Regimento Interno. A fim de
proceder a votação pelo processo eletrônico, a presidência solicita às deputadas e
aos  deputados  que  ainda  não  registraram  sua  presença  no  painel  que  façam  o
registro biométrico no terminal e, em seguida, registrem seu voto. Em votação, o veto.

- Registram “não”:
Agostinho Patrus Filho -  Alencar da Silveira Jr.  - André Quintão -  Anselmo José
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Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antonio Lerin - Arlen Santiago -
Bonifácio  Mourão -  Bosco -  Braulio  Braz -  Cabo Júlio  -  Carlos  Mosconi  -  Carlos
Pimenta - Cássio Soares - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Doutor
Wilson Batista - Durval Ângelo - Fabiano Tolentino - Fred Costa - Gil Pereira - Gilberto
Abramo - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro
Lessa - João Leite - João Vítor Xavier - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira -
Liza Prado - Luiz Humberto Carneiro -  Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Mário
Henrique Caixa - Marques Abreu - Paulo Guedes - Paulo Lamac - Pinduca Ferreira -
Rogério  Correia  -  Romel  Anízio  -  Rômulo  Veneroso  -  Rômulo  Viegas  -  Sargento
Rodrigues - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tony Carlos - Ulysses Gomes - Wander
Borges - Zé Maia.

O  presidente  -  Votaram  “não”  53  deputados.  Não  houve  voto  favorável.  Está,
portanto, rejeitado, em turno único, o Veto Total à Proposição de Lei nº 22.352.  À
promulgação.

Discussão,  em turno único,  do  Projeto  de  Lei  nº  5.468/2014,  do governador  do
Estado,  que  autoriza  a  abertura  de  crédito  suplementar  ao  Orçamento  Fiscal  do
Estado em favor da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em discussão, o projeto.
Com a palavra, para discutir, o deputado Ulysses Gomes.

O deputado Ulysses Gomes* - Sr. Presidente, queria registrar aqui o apoio de todo
o nosso bloco e cumprimentar cada deputado e deputada por esse acordo de hoje
que  permitiu  que  pudéssemos  tramitar  os  projetos  nesta  Casa.  Obviamente,  o
processo todo de obstrução em relação à pauta dos vetos, nesse sentido - só um
minuto,  deputado  Lafayette  de  Andrada  -,  abre  a  possibilidade  para  resolvermos
alguns problemas que, de fato, eram consenso na Casa de todos os parlamentares.
Suplementações  importantes  do  Tribunal  de  Justiça,  do  Tribunal  de  Contas,  do
Ministério  Público  -  que  já  votamos  na  Comissão  de  Fiscalização  Financeira  e
Orçamentária  e  que  amanhã,  pela  manhã,  votaremos  em  Plenário  -  ,  e  da
Assembleia.

De forma muito especial, na pessoa da defensora-geral Dra. Christiane, gostaria de
cumprimentar os defensores e as defensoras públicas de todo o Estado e dizer que é
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uma grande satisfação recebê-los nesta Casa. Além disso, registro o trabalho que
essa defensora e toda a sua equipe tiveram, obviamente pelo contratempo do tempo
e da preocupação de que esse projeto poderia não ser votado. Sabemos que muitos
boatos e contradições ocorreram durante esse período, então a categoria pode de
alguma forma não ter compreendido.

Queria registrar o trabalho daqueles que os representam nesta Casa. A categoria
está  muito  bem representada  por  esses parlamentares e  conta  com o  apoio  e  o
reconhecimento  de todo o trabalho  maravilhoso que a defensoria tem na vida  da
população, em especial aquelas e aqueles que mais necessitam. Podem ter certeza
de que há coisas  na  vida  que  acontecem não  por  acaso.  Acredito  que isso  que
aconteceu  mostrou  o  reconhecimento  que  esta  Casa  tem  com  a  defensoria,
colocando-nos no novo desafio  de rever  esse posicionamento.  A defensoria é um
órgão  importante,  trabalha  anualmente  com  um  orçamento  de  70%,  sempre
dependendo, no final do ano, dessa suplementação. Então são questões que, por
esse  acontecimento,  levam à  tona assuntos  que  merecem um estudo  maior,  um
aprofundamento maior e, quem sabe, uma atenção e um reconhecimento ainda maior
nos  próximos anos.  Tivemos  a  oportunidade de conversar  muito  na  comissão de
transição. Então, que junto ao novo governador Fernando Pimentel possamos nesse
olhar dar uma atenção maior,  ter  um reconhecimento com a defensoria pública, a
partir desse projeto - digamos assim - pelo sofrimento por que todos passaram. Então
que, nos próximos anos, haja uma atenção maior para tudo isso.

Diga-se de passagem que, durante este mandato, a defensoria já teve nesta Casa
grandes apoios, e agora é mais um que fica aqui registrado. Parabéns a cada um e a
cada uma que lutou com determinação e garra por essa conquista. Parabéns a cada
um e a cada uma. Podem ter certeza de que têm neste deputado reconhecimento e
apoio.

O deputado Lafayette de Andrada (em aparte)* - Sr. Presidente, serei muito breve.
Em  nome  da  bancada  do  PSDB  e  dos  partidos  que  compõem  o  bloco,  quero
agradecer a compreensão das bancadas do PT e do PMDB para o destravamento da
pauta. Essas suplementações que estamos votando hoje são fundamentais para o
funcionamento desses órgãos. Não tenho delegação, mas quero, em nome de todos
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os  defensores,  agradecer  o  posicionamento  dessas  bancadas  para  votarmos  e
aprovarmos a suplementação da Defensoria Pública.

O  deputado  Gustavo  Valadares  (em  aparte)*  -  Deputado  Ulisses,  rapidamente
quero  apenas fazer  justiça à defensora pública-geral  e a sua nova diretoria,  que,
desde  o  início,  estiveram  aqui  incansavelmente  batalhando  para  convencer  os
parlamentares a estarem prontos para destravar a pauta e votar esse projeto.

Fica aqui o reconhecimento de todos os deputados à nova defensora pública-geral
pelo excepcional trabalho junto a todos os colegas da Casa para que destravássemos
a pauta e chegássemos à aprovação desse projeto.

O deputado Duarte Bechir (em aparte) - Deputado Ulisses, V. Exa. ocupa a tribuna
num momento muito importante, porque a Casa é de debate, a Casa é de diálogo. E
o  presidente  da  Assembleia,  deputado  Dinis  Pinheiro,  com  sua  astúcia,  seu
conhecimento, sua humildade e sua liderança, nos propiciou, hoje de manhã, uma
reunião histórica na Casa. O deputado Durval Ângelo e V. Exa., representantes do
futuro  governo,  estiveram  presentes,  assim  como  os  presidentes  de  todos  os
Poderes. Presenciei uma reunião histórica, uma reunião da grandeza da nossa Minas
Gerais, que esta Casa se prestou a realizar hoje. Essa matéria, ao ser apreciada,
demonstra o nosso espírito de compreensão, de boa vontade e de responsabilidade,
liderados  pelo  presidente Dinis  Pinheiro,  e  nos permite,  neste  momento,  iniciar  a
votação da suplementação da defensoria. Depois virão as demais, provando que a
responsabilidade está acima dos nossos ideais políticos e partidários.

Parabéns  a  V.  Exa.,  parabéns,  presidente  Dinis  Pinheiro  e  todos  os  presentes.
Muito obrigado.

A deputada Maria Tereza Lara (em aparte)* - Não poderia deixar de parabenizar, em
nome da mulher mineira, a Defensoria Pública. Conheço bem o trabalho dela. O Dr.
Nicolas está ali, a Dra. Cristiane e todos os demais, que são pessoas comprometidas
com a construção de uma sociedade mais justa e mais igual, cuidando dos excluídos.
Estão nesta Casa há muitos dias, deputado Ulisses, de plantão. E quero ressaltar
também a organização deles pelas suas reivindicações.

Quero também parabenizar V. Exa., deputado Ulisses, nosso líder. Na sua pessoa
parabenizo  todos  aqueles  que  lutaram  para  que  isso  acontecesse  hoje.  Sou
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testemunha. E também não poderia deixar de cumprimentar o nosso novo líder do
governo. O governo futuro foi muito importante para este momento. Deputado Dinis
Pinheiro, também quero cumprimentá-lo porque sei do seu empenho para que esse
acordo acontecesse. Fico muito feliz - estou encerrando meu mandato - por ver esta
Casa  em  uma  atitude  de  democracia  verdadeira,  construindo,  deputada  Luzia
Ferreira, deputada Liza, nossa bancada feminina, construindo acordos para beneficiar
a sociedade mineira. E não só a Defensoria Pública, como o Ministério Público, o
Tribunal de Contas, o de Justiça, todos. Agora o projeto é da defensoria.

Às vésperas do  Natal,  desejo  que o  Menino  Jesus  abençoe cada vez mais  os
trabalhos  desta  Casa,  porque  realmente  ele  é  muito  importante  para  a  nossa
democracia e para a sociedade mineira. Na sua pessoa, deputado Dinis, parabenizo
todos os deputados que lutaram para que isso acontecesse.

O deputado Durval Ângelo (em aparte)* - Deputado Ulisses, gostaria de fazer um
contraponto ao  líder  Lafayette  de  Andrada,  para deixar  aqui  um agradecimento à
bancada da situação. Na realidade, nós não estávamos votando nada nesta Casa há
cinco meses, desde julho deste ano. Tivemos 36 reuniões com quórum, que não se
manteve mais de 40 ou 50 minutos. Tivemos 38 reuniões que nem foram abertas por
falta de quórum.

Quero  registrar  que a  bancada da oposição,  formada por  22  deputados,  se fez
presente  aqui  com  mais  de  dois  terços.  A Comissão  de  Direitos  Humanos,  que
presido nesta Casa, mesmo em semanas eleitorais, não deixou de realizar duas ou
três reuniões extraordinárias. Então estávamos na Casa.

Quero  elogiar  porque,  na  realidade,  havia  um  projeto  original  do  etanol.  Esse
projeto, após o período eleitoral, recebeu emenda, sobre a qual não foi permitida uma
análise mais aprofundada pelo curto espaço de tempo. Essa situação poderia ter sido
resolvida no dia 25 de novembro, terça-feira, pela manhã, quando nós, este deputado
e  o  deputado  Dinis  Pinheiro,  sentamos  e  elaboramos  exatamente  a  pauta  que
estamos  apreciando  agora:  projeto  do  etanol  sem  as  emendas,  vetos  e
suplementação. Infelizmente houve a concordância imediata, no mesmo dia, como o
próprio  deputado  Dinis  Pinheiro  pode  constatar,  do  futuro  governador  Fernando
Pimentel, em virtude da emergência das suplementações orçamentárias e da redução
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do etanol. Infelizmente não havia momento propício quando nos reunimos para fechar
um acordo, que foi conseguido na undécima hora. Acho que é importante. Devolvo,
deputado  Lafayette  de  Andrada,  agradecendo  a  sensibilidade  do  governo  em ter
retirado as  emendas.  A bancada  do governo  também  está  em peso aqui  para  a
votação. Então, como ele agradeceu à oposição, faço um agradecimento à situação,
porque essa confluência de interesses, tendo claro o que é principal, fundamental,
está permitindo a votação das suplementações, que continuará amanhã, às 9 horas.

O deputado Ulysses Gomes* - Obrigado, deputado Durval.
O deputado Fred Costa (em aparte)* - Deputado, gostaria também de registrar a

magnitude  e  a  importância  desse  acordo  para  o  transcurso  dos  trabalhos  deste
Parlamento.  Chamo a  atenção  para  os  inúmeros  projetos  de  suplementação  que
vamos votar, os quais são justos e necessários. É importante que nós, parlamentares,
estejamos atentos, já que está no momento também de discutir o orçamento, para
que isso não ocorra também no futuro.

No caso específico da Defensoria Pública, ela tem um papel ainda mais relevante
num país como o nosso, onde a marca ainda é, infelizmente, o contraste social. Ela
faz  a  defesa  dos  grupos  hipossuficientes,  trabalha  com  os  mais  desprovidos  de
condição  socioeconômica.  Portanto  é  extremamente  importante,  relevante,
fundamental, que possamos dar a eles não só a suplementação, mas também mais
estrutura para que os mais necessitados possam ser ouvidos e tenham acesso à
Justiça em sua plenitude. Então parabéns aos nobres colegas e, sobretudo, a eles,
pela organização, galhardia, coragem e esforço. Não tenham dúvida de que eles vêm
se esmerando na busca da justiça, e precisamos dar mais instrumentos para isso.

O deputado Ulysses Gomes* - Obrigado, deputado.
O deputado Elismar Prado (em aparte)* - Quero parabenizar o deputado Ulysses

Gomes pelo pronunciamento. Quero falar, na mesma direção que falaram os nossos
pares, da fundamental importância que tem essa suplementação para a defensoria.
Todo esse processo de cobrança e pressão é legítimo.

Sabemos que das políticas a mais importante é aquela que promove a justiça, e a
Defensoria tem um trabalho extraordinário em defesa do povo de Minas Gerais, em
defesa da população mais carente que precisa ter acesso à Justiça. Então somos
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testemunhas  do  trabalho  brilhante  que  faz  a  Defensoria  com  tantas  e  tantas
dificuldades de condições de trabalho e renda. Precisamos realmente lutar cada vez
mais e mais não apenas por essa suplementação. Depois deve haver novas agendas,
novas reivindicações para que possamos realmente dar dignidade e condições de
trabalho  a  todo  esse  pessoal.  O  trabalho  da  Defensoria  é  fundamental  para  o
desenvolvimento do Estado e a dignidade da pessoa humana.

Então  parabéns  a  vocês  e  contem  conosco  não  apenas  para  essa  pauta  mas
também para outras. Parabenizo o deputado Ulysses Gomes e o deputado federal
Weliton Prado que sempre foi, nesta Casa, um guerreiro, batalhador e defensor de
todos os servidores da Defensoria Pública e de todos os outros segmentos. Quero
dizer que vamos agora caminhar para a votação e, com certeza, teremos novas lutas
na próxima legislatura. Parabenizo vocês por serem aguerridos e estarem lutando
não apenas pelo direito de vocês, mas também pela dignidade da pessoa humana,
pela sociedade de Minas Gerais e principalmente por aquelas pessoas que não têm
vez nem voz e que precisam ter  acesso à Justiça;  e  acho que essa é uma das
questões mais importantes na nossa vida. Então parabéns a todos vocês. Contem
conosco nas agendas e lutas da Defensoria Pública de Minas Gerais. Parabéns.

O deputado Ulysses Gomes* - Obrigado, deputado Elismar Prado.
O  deputado  Cabo  Júlio  (em  aparte)*  -  Acho  que  o  Parlamento  é  a  Casa  do

consenso.  É natural  que aconteça essa digladiação principalmente  quando temos
uma ressaca após as eleições. Contudo queria fazer dois lamentos. O primeiro é por
não haver consenso - pelo menos até agora - na inclusão na pauta do projeto do
Tribunal de Justiça Militar. Tenho um lamento a fazer até porque estamos falando de
servidores concursados que precisam se reajustar. Podemos até discutir se o tribunal
é ou não importante, mas, enquanto ele existir, precisa de ferramentas para funcionar.
Esse é o primeiro  lamento.  O segundo eu o faço enquanto profissional.  Lamento
internamente. Amanhã votaremos o Projeto nº 5.541, que reorganiza a Polícia Militar
e o Corpo de Bombeiros. Eu acho uma esculhambação, uma aberração, no momento
em que está faltando soldado para policiar as ruas, criarem-se mais oito vagas de
coronel  na Polícia Militar.  Isso é uma esculhambação.  Não tem lugar.  Há coronel
sendo  secretário  de  coronel.  Há  coronel  chefe  de  gabinete  de  coronel.  Isso  é
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esculhambação. Criar essas vagas é rir para a sociedade, enquanto chamam o 190 e
não há policial  para atender.  Espero que esta Casa seja responsável até amanhã
para que possa discutir isso.

Quero também lamentar internamente com a nossa oposição, com o nosso bloco. A
informação que eu tenho é que não houve ainda um acordo entre o governador que
sai e o governador que entra a respeito desse projeto. Não quero lamentar que o
governador em que votei fez um acordo desse sem nos ouvir. Acredito que isso não
aconteceu, porque o meu líder disse que ainda não há acordo e estão discutindo essa
questão. Acho uma esculhambação, se amanhã partirmos para isso.

Enfim,  quero  fazer  um  louvor  muito  especial  tanto  ao  deputado  Luiz  Humberto
Carneiro,  líder  do  governo  que  sai,  quanto  ao  deputado  Durval  Ângelo,  líder  do
governo que entra. Junto ao presidente da Casa eles fizeram uma ampla negociação
para  votarmos  aquilo  com  o  que  concordamos.  Para  aquilo  com  o  que  não
concordamos estamos nos respeitando. Termino fazendo uma alusão especial aos
servidores, à Defensoria Pública e ao Ministério Público que estão aqui realizando
aquilo que diz o processo democrático, fazendo toda e qualquer visitação e luta em
prol da sua classe. Ao presidente da Assembleia, por ter sido o maestro desse grande
acordo, o nosso louvor e o nosso reconhecimento. Muito obrigado.

A deputada  Liza  Prado (em aparte)*  -  Quero  ser  bem breve.  Sou favorável  ao
Projeto de Lei nº 3.507. Aliás, estava falando com o deputado federal Weliton Prado,
que  também  defende  tanto  a  Defensoria  Pública.  O  meu  voto  favorável  a  esses
guerreiros que aqui estão. Apelo para que a votação seja rápida, já que o pessoal
precisa descansar para atender os pobres amanhã.

O deputado Bosco (em aparte)* -  Deputado Ulysses Gomes,  também quero ser
bastante rápido. Não poderia deixar de manifestar o meu voto favorável ao Projeto de
Lei  nº  5.468. Sou do interior,  de Araxá,  no Alto Paranaíba,  e conheço de perto o
trabalho  da  Defensoria  Pública,  principalmente  no  interior,  sempre  apoiando  e
garantindo o direito das pessoas mais carentes e que não têm condição de contratar
advogado particular.

Agora, como deputado, em meu primeiro mandato tive oportunidade de conhecer
também o trabalho da Defensoria Pública da região metropolitana. Aliás, quero tirar o
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chapéu para a Defensoria Pública em relação a um programa recentemente lançado,
que diz respeito ao reconhecimento de paternidade; a adesão a esse programa foi
fantástica. Deu a muitos filhos oportunidade de reconhecerem a sua paternidade por
meio  desse  projeto  da  defensoria.  Muitos  foram  os  pais  que  também  tiveram  a
coragem de procurar a defensoria e reconhecer seus filhos.

Assim sendo, em razão do projeto de reconhecimento de paternidade e por todos
os  demais  programas  da  Defensoria  Pública,  somos  favoráveis  ao  projeto  em
questão. Desejo que o trabalho de vocês continue chegando a todos os cantos de
Minas Gerais. Muito obrigado.

A deputada Luzia Ferreira (em aparte) - Queria apenas dizer que hoje à tarde recebi
o presidente da associação dos funcionários da Defensoria Pública, que solicitou a
nossa presença, e disse a ele que toda a bancada do PPS se faria presente, eu, o
deputado Sebastião Costa, e o deputado Fabiano Tolentino, para votar a favor desse
projeto.

Um outro desafio do Estado, desta Casa e do próximo governador será exatamente
aumentar  o  número  de  defensores  públicos,  conforme  previsto.  A  proposta  é
aumentar o número de defensores para que toda comarca tenha o seu defensor. Os
deputados  que  percorrem  o  Estado  sabem  que  uma das  grandes  demandas  do
interior é aumentar o número de defensores públicos ou levar esse profissional às
cidades que carecem dos serviços deles. Hoje, muitas vezes as pessoas precisam se
deslocar  até  uma cidade próxima para  falar  com um defensor,  e  isso  gera muito
transtorno.

Assim,  votaremos  favoravelmente  ao  projeto.  Contem  com  o  nosso  apoio  para
termos  assegurada,  como  determina  a  lei  e  no  prazo  previsto,  a  presença  de
defensores  públicos  em  todas  as comarcas  de  Minas  Gerais.  A preservação dos
direitos necessita da presença do defensor próximo à população. Muito obrigada.

O  deputado  Vanderlei  Miranda  (em  aparte)  -  Deputado  Ulysses  Gomes,  nós
participamos e acompanhamos juntos, por algum tempo, a luta dos defensores nesta
Casa.  Estou-me referindo à  época  em que recebiam o  que podemos  chamar  de
salário  de  miséria.  Se não  me falha  a  memória,  Eduardo,  era  algo  em  torno de
R$2.000,00. O salário deles não chegava a R$3.000,00. Aliás, foi você, Eduardo, que
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encabeçou  esse  movimento  ao  visitar  cada  gabinete.  Naquela  oportunidade  esta
Casa abraçou a causa dos defensores.

De lá para cá aconteceram avanços significativos no tocante à remuneração dos
defensores públicos, e, como presidente da Comissão de Prevenção e Combate ao
Uso do Crack e Outras Drogas, viajando por este Estado de Norte a Sul e de Leste a
Oeste, nunca faltou um representante da Defensoria Pública na mesa de discussão
do drama das drogas no nosso Estado.

Em  todas  as  audiências  que  realizei  pelo  interior  do  Estado  de  Minas  Gerais,
sempre exaltei o bom trabalho, o esforço e a presença fiel da Defensoria Pública na
nossa Mesa de trabalhos pelo interior do Estado. À comissão V. Exa. deu todo apoio
para que deixasse de ser comissão especial e se tornasse permanente. Durante dois
anos, que se completarão em janeiro, ela pôde realizar esse trabalho com o apoio
incondicional  da  Defensoria  Pública.  Portanto,  é  mais  do  que  justo  que  essa
suplementação que vamos votar em favor da defensoria seja feita com a consciência
de que, se há no nosso estado um segmento que merece a atenção desta Casa, é a
Defensoria Pública. Principalmente pelo fato de ela trabalhar na ponta mais carente,
na  base  do  cone  da  pirâmide  social,  dando atenção  generosa  principalmente  às
famílias que dependem desse trabalho, que chega a ser um sacerdócio. Gostaria que
ela, no tocante à questão salarial, tivesse melhorada ainda mais a sua condição, dado
o volume de trabalho que têm nas mãos e só tende a aumentar. Tenho certeza de que
o que já conquistaram foi significativo, mas creio que esta Casa pode trabalhar mais
por essas demandas e melhorar mais a condição da nossa defensoria no Estado.
Obrigado.

O deputado Ulysses Gomes* - Obrigado, deputado Vanderlei Miranda. Concedo o
último aparte ao deputado Fabiano Tolentino, para podermos votar.

O deputado Fabiano Tolentino (em aparte) - Primeiramente, gostaria de dizer que
também fui estagiário na Defensoria Pública em Divinópolis e sei da importância do
seu trabalho. Ficamos felizes de chegar a este momento e votar a suplementação tão
necessária.  Quantas  vezes  estivemos  na  porta  da  Assembleia  conversando,
destacando;  vim  a  todas  as  reuniões  desde  o  momento  em  que  acabaram  as
eleições. Infelizmente, em alguns momentos não tínhamos quórum para votar, mas
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hoje, graças a Deus, temos. Mais do que isso, deputado Ulysses Gomes - esse jovem
da bandeira da juventude -, hoje estamos mostrando ao Brasil o que é competência
entre oposição e situação. Vocês estão vendo isso, foi  por meio dessa união que
obtivemos os votos. Parabéns à oposição e à situação, que neste momento é Minas
Gerais, e ser Minas é muito bom porque os projetos saem da pauta, são votados, e
agradamos  todo  mundo.  E  esperamos  o  projeto  do  TJ  chegar  para  votarmos.
Parabéns a todas e a todos os deputados. Demos uma lição do que é a democracia
em Minas Gerais. É essa democracia que queremos. Vamos votar, vamos aprovar o
projeto, e vamos aprovar muito mais ainda. Obrigado.

O deputado Ulysses Gomes* - Para encerrar, quero agradecer e cumprimentar a
todos mais uma vez e falar do nosso acordo de hoje. Vamos encerrar os trabalhos na
Assembleia votando todas as suplementações, encerrando amanhã pela manhã com
essa votação da última suplementação. Um acordo que hoje teve o consenso dos
líderes,  com apoio  do  presidente,  o  aval  dos dois  governos,  o  governo  que está
encerrando os trabalhos e o próximo governo. Ou seja, o consenso a favor do Estado,
a favor do direito que foi construído na Assembleia. Parabéns a todos e, de forma
muito especial nesta votação, parabéns aos defensores públicos. Vamos encaminhar
o projeto favoravelmente. Obrigado.

O  presidente  -  Não  há  outros  oradores  inscritos.  Encerra-se  a  discussão.  A
presidência  vai  submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo  nominal,  de
conformidade com o parágrafo único do art.  55,  c/c o art.  63, da Constituição do
Estado. A fim de proceder a votação pelo processo eletrônico, a presidência solicita
às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua presença no painel que
façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,  registrem  seu  voto.  Em
votação, o projeto

- Registram “sim”:
Adalclever Lopes -  Adelmo Carneiro Leão -  Agostinho Patrus Filho -  Alencar  da

Silveira Jr.  -  André Quintão -  Anselmo José Domingos -  Antônio Carlos  Arantes -
Antônio  Genaro  -  Antonio  Lerin  -  Arlen  Santiago  -  Bosco  -  Cabo  Júlio  -  Carlos
Henrique - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Cássio Soares - Célio Moreira - Dalmo
Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Durval Ângelo -
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Elismar  Prado -  Fabiano Tolentino  -  Fred Costa  -  Gil  Pereira  -  Gilberto Abramo -
Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair Nogueira
- Jayro Lessa - João Leite - João Vítor Xavier -  Lafayette de Andrada -  Leonardo
Moreira - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Maria Tereza Lara -
Mário Henrique Caixa - Marques Abreu -  Paulo Guedes -  Paulo Lamac -  Pinduca
Ferreira - Pompílio Canavez - Rogério Correia - Romel Anízio - Rômulo Veneroso -
Rômulo Viegas - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tadeu
Martins Leite - Tenente Lúcio - Tony Carlos - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda -
Wander Borges - Zé Maia.

O deputado Bonifácio Mourão - Declaração de voto, Sr.  Presidente. Meu voto é
“sim”.

A deputada Luzia Ferreira - Meu voto é “sim”, presidente.
O presidente - Estão computados. Votaram “sim” 63 deputados. Não houve voto

contrário. Está, portanto, aprovado, em turno único, o Projeto de Lei nº 5.468/2014. À
Comissão de Redação.

Discussão,  em turno único,  do  Projeto  de  Lei  nº  5.327/2014,  do governador  do
Estado,  que  autoriza  a  abertura  de  crédito  suplementar  ao  Orçamento  Fiscal  do
Estado em favor  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado de Minas  Gerais  e  do  Fundo
Especial  do  Poder  Judiciário.  A Comissão  de  Fiscalização  Financeira  opina  pela
aprovação do projeto com a Emenda nº 1, que apresenta. Em discussão, o projeto.
Não há oradores inscritos.  Encerra-se  a  discussão.  A presidência  vai  submeter  a
matéria a votação pelo processo nominal, de conformidade com o parágrafo único do
art. 55, c/c o art. 63, da Constituição do Estado. A fim de proceder a votação pelo
processo eletrônico, a presidência solicita às deputadas e aos deputados que ainda
não registraram sua presença no painel que façam o registro biométrico no terminal e,
em seguida, registrem seu voto. Em votação, o projeto, salvo emenda.

- Registram “sim”:
Adalclever Lopes -  Adelmo Carneiro Leão -  Agostinho Patrus Filho -  Alencar  da

Silveira Jr.  -  André Quintão -  Anselmo José Domingos -  Antônio Carlos  Arantes -
Antonio  Lerin  -  Arlen  Santiago -  Bonifácio  Mourão -  Bosco -  Cabo Júlio  -  Carlos
Henrique - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Cássio Soares - Célio Moreira - Dalmo
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Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Durval Ângelo -
Elismar  Prado -  Fabiano Tolentino  -  Fred Costa  -  Gil  Pereira  -  Gustavo  Corrêa  -
Gustavo Valadares - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - João
Vítor  Xavier  -  Lafayette  de  Andrada  -  Leonardo  Moreira  -  Luiz  Henrique  -  Luiz
Humberto Carneiro -  Luzia Ferreira -  Maria Tereza Lara -  Mário Henrique Caixa -
Marques Abreu - Paulo Guedes - Paulo Lamac - Pinduca Ferreira - Pompílio Canavez
- Rogério Correia - Romel Anízio - Rômulo Veneroso -  Rômulo Viegas - Sargento
Rodrigues -  Sávio Souza Cruz -  Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tenente
Lúcio - Tony Carlos - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Wander Borges - Zé Maia.

O deputado Gilberto Abramo - Sr. Presidente, registro o meu voto “sim”, porque eu
não voto contra o Tribunal de Justiça.

O  presidente  -  Está  computado.  Votaram  “sim”  60  deputados.  Não  houve  voto
contrário. Está aprovado o projeto, salvo emenda. Votação da Emenda nº 1.

O deputado Lafayette de Andrada - Sr. Presidente, pediria que se fizesse a leitura
da emenda.

O presidente - Com a palavra, o secretário, para proceder à leitura da Emenda nº 1.
O secretário (deputado Dilzon Melo) - (- Lê a Emenda nº 1, publicada na edição do

dia 27/8/2014.)
Questão de Ordem

O  deputado  Vanderlei  Miranda  -  Sr.  Presidente,  apenas  para  eu  entender  o
numerário. São R$42.000,00? Está certo?

O presidente - São R$42.000,00, fruto de um convênio previamente assinado. Em
votação, a Emenda nº 1.

- Registram “sim”:
Adalclever Lopes -  Adelmo Carneiro Leão -  Agostinho Patrus Filho -  Alencar  da

Silveira Jr.  -  André Quintão -  Anselmo José Domingos -  Antônio Carlos  Arantes -
Antônio Genaro - Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Cabo
Júlio - Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Cássio Soares - Célio
Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir -
Durval Ângelo - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fred Costa - Gil Pereira - Gilberto
Abramo - Gustavo Corrêa -  Gustavo Valadares -  Hely Tarqüínio - Ivair  Nogueira -



1885
____________________________________________________________________________

Jayro  Lessa -  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 - Marques Abreu - Pinduca Ferreira - Pompílio
Canavez - Romel Anízio - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Sebastião Costa -
Tadeu  Martins  Leite  -  Tenente  Lúcio  -  Tony Carlos  -  Ulysses  Gomes  -  Vanderlei
Miranda - Wander Borges - Zé Maia.

O deputado Paulo Lamac - Presidente, meu voto é “sim.”
O deputado Rogério Correia - Voto “sim”.
O deputado Paulo Guedes - Meu voto é “sim”.
O presidente - Estão computados. Votaram “sim” 60 deputados. Não houve voto

contrário. Está aprovada a Emenda nº 1. Está, portanto, aprovado, em turno único, o
Projeto de Lei nº 5.327/2014 com a Emenda nº 1. À Comissão de Redação.

Discussão,  em turno único,  do  Projeto  de  Lei  nº  5.348/2014,  do governador  do
Estado,  que  autoriza  a  abertura  de  crédito  suplementar  ao  Orçamento  Fiscal  do
Estado em favor da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. A Comissão
de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em discussão, o projeto.
Não há oradores inscritos.  Encerra-se  a  discussão.  A presidência  vai  submeter  a
matéria a votação pelo processo nominal, de conformidade com o parágrafo único do
art. 55, c/c o art. 63, da Constituição do Estado. A fim de proceder a votação pelo
processo eletrônico, a presidência solicita às deputadas e aos deputados que ainda
não registraram sua presença no painel que façam o registro biométrico no terminal e,
em seguida, registrem seu voto. Em votação, o projeto.

- Registram “sim”:
Adalclever Lopes -  Adelmo Carneiro Leão -  Agostinho Patrus Filho -  Alencar  da

Silveira Jr.  -  André Quintão -  Anselmo José Domingos -  Antônio Carlos  Arantes -
Antônio Genaro - Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Cabo
Júlio -  Carlos Mosconi -  Carlos Pimenta -  Cássio Soares -  Célio  Moreira -  Dalmo
Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Durval Ângelo -
Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Corrêa -
Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - João
Vítor Xavier - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Henrique -
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Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Mário Henrique Caixa -
Marques Abreu - Paulo Guedes - Paulo Lamac - Pinduca Ferreira - Pompílio Canavez
- Rogério Correia - Romel Anízio - Rômulo Veneroso -  Rômulo Viegas - Sargento
Rodrigues -  Sávio Souza Cruz -  Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tenente
Lúcio - Tony Carlos - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Wander Borges - Zé Maia.

O deputado Carlos Henrique - Sr. Presidente, meu voto é “sim”.
O  presidente  -  Está  computado.  Votaram  “sim”  61  deputados.  Não  houve  voto

contrário. Está aprovado o projeto. À Comissão de Redação.
Discussão,  em turno único,  do  Projeto  de  Lei  nº  5.587/2014,  do governador  do

Estado,  que  autoriza  a  abertura  de  crédito  suplementar  ao  Orçamento  Fiscal  do
Estado em favor do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em discussão, o projeto.
Não há oradores inscritos.  Encerra-se  a  discussão.  A presidência  vai  submeter  a
matéria a votação pelo processo nominal, de conformidade com o parágrafo único do
art. 55, c/c o art. 63, da Constituição do Estado. A fim de proceder a votação pelo
processo eletrônico, a presidência solicita às deputadas e aos deputados que ainda
não registraram sua presença no painel que façam o registro biométrico no terminal e,
em seguida, registrem seu voto. Em votação, o projeto.

- Registram “sim”:
Adalclever Lopes -  Adelmo Carneiro Leão -  Agostinho Patrus Filho -  Alencar  da

Silveira Jr. - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antonio Lerin -
Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Cabo Júlio - Carlos Henrique - Carlos
Mosconi - Carlos Pimenta - Cássio Soares - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva -
Dilzon  Melo  -  Doutor  Wilson  Batista  -  Duarte  Bechir  -  Elismar  Prado  -  Fabiano
Tolentino -  Fred Costa -  Gil  Pereira -  Gustavo Corrêa -  Gustavo Valadares -  Hely
Tarqüínio - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - 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 - Marques Abreu - Paulo
Guedes - Paulo Lamac - Pinduca Ferreira - Pompílio Canavez - Rogério Correia -
Romel Anízio - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Sebastião Costa - Tadeu Martins
Leite - Tenente Lúcio - Tony Carlos - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Wander
Borges - Zé Maia.
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- Registra “não”:
Gilberto Abramo.
O deputado Durval Ângelo - Presidente, meu voto é “sim”.
O  presidente  -  Está  computado.  Votaram  “sim”  58  deputados.  Votou  “não”  1

deputado. Está aprovado o projeto. À Comissão de Redação.
Declarações de Voto

O deputado Gustavo Valadares - Deputado Rogério Correia, aproveitando que V.
Exa. ainda está em Plenário, gostaria de questioná-lo a respeito de um aditivo que
está no Diário Oficial, no que diz respeito a uma obra do prédio de serviços da Cidade
Administrativa. O valor original da obra era de R$146.000.000,00, e o aditivo era de
3%, chegando ao total de R$151.000.000,00, por conta de algumas exigências do
Corpo de Bombeiros, que não estavam previstas no projeto original. O aditivo não é
de R$151.000.000,00. Esse é o valor global da obra, já com o aditivo de apenas 3%.
Falo isso para que fique bem claro a V. Exa. e àqueles que nos acompanham aqui e
pela TV Assembleia, ao longo da noite de hoje.

O deputado Duarte Bechir -  Sr.  Presidente, Dinis Pinheiro, queria um minuto da
atenção de V. Exa. para dizer que a condução de uma assembleia é algo que se tem
de buscar com muita responsabilidade, com muito denodo, com muita parcimônia. Na
quinta-feira, estive próximo ao presidente em muitos momentos e via a aflição que
tomava conta do nosso presidente Dinis Pinheiro ao ver tantos projetos importantes
para Minas Gerais, para todos os Poderes, serem trancados, obstruídos. Via que V.
Exa., com a responsabilidade que tem, naquele momento tomava providências que
hoje culminaram com a apreciação dos projetos. Ao lado de V. Exa., olhando a Casa
cheia,  faço  questão de dizer:  tudo isso  que  estamos  vendo aqui,  hoje,  devemos
grande parte à decisão tomada pelo nosso presidente Dinis Pinheiro. Claro que ela
contou com o apoio dos partidos que compõem a oposição hoje, especialmente dos
deputados Durval Ângelo e Ulysses Gomes, mas a ideia, presidente Dinis Pinheiro,
de reunirmos aqui, na manhã de hoje, todos os Poderes e mantermos uma discussão
do nível que foi, merece um capítulo especial na história da Assembleia de Minas
Gerais.  Aliás,  V.  Exa.  vai  nos deixar  muitas  histórias  e muitas  partes  do  trabalho
escritas de forma indelével na história da Assembleia de Minas. Amanhã teremos a
oportunidade  de  apartear  o  discurso  que  nosso  presidente  vai  fazer.  Mas,  neste
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momento,  presidente  Dinis  Pinheiro,  não  iria  para  casa consciente  de  ter  feito  o
correto se não fizesse menção, lembrando que V. Exa. perdeu a eleição, mas não
perdeu o senso crítico, a responsabilidade com seu povo, com Minas Gerais e com
esta Casa, em nenhum momento. A condução dos trabalhos, a conduta de V. Exa.
nesta noite, essa tranquilidade que é peculiar ao nosso presidente foi que brindou
esta Casa com as conquistas que tivemos. Ora, presidente Dinis Pinheiro, estar ao
lado de V. Exa. sempre é um aprendizado muito grande. Ao terminar esta reunião de
hoje, já são 11 horas da noite, Minas Gerais ganhou uma lição da qual não podemos
nos esquecer. Tenho certeza de que os deputados, quem nos assiste e os Poderes
constituídos  do Estado de Minas Gerais  receberam hoje  uma lição  de  sabedoria.
Quinta-feira foi um dia inesquecível, e hoje, mais uma vez, é um dia inesquecível. V.
Exa.,  além de ser iluminado, é um homem que nasceu para servir o seu povo. O
futuro guarda para V. Exa. outros capítulos de muitas vitórias. Quero estar ao seu
lado, conquistando junto a V. Exa., para poder aproveitar tantos ensinamentos, como
as decisões que V.Exa. tem tomado. Os mineiros muito ganharam com o trabalho de
V. Exa. na direção desta Casa. Muitos tiveram a oportunidade de dirigir a Assembleia
dos mineiros, mas V. Exa. escreve mais uma história que será para sempre lembrada:
quem quer faz, não manda. V. Exa. nos dá essa oportunidade. Presidente Dinis, de
todo o coração, aceite meus parabéns e meu reconhecimento pela grandeza de V.
Exa. dirigir esta Casa com responsabilidade, o que tem demonstrado até nos últimos
dias, depois da derrota. É a grandeza do homem público formado na nossa Ibirité e
que vem contribuir com Minas Gerais. Presidente, parabéns, de todo o coração o meu
respeito e a minha admiração.

O presidente - Obrigado pelo carinho, deputado Duarte Bechir.
O deputado Alencar da Silveira Jr. - O deputado que me antecedeu, como sempre,

foi brilhante, mas errou em uma coisa: V. Exa. não perdeu a eleição, V. Exa. é um
vitorioso. Todos sabem o que ocorreu em uma eleição em que V. Exa. foi colocado
como candidato a vice-governador. O pessoal da imprensa viu toda essa articulação.
Se  fosse convidado para  ser  candidato  a  vice,  não teria  aceitado  nunca.  Por  ter
aceitado esse encargo, V. Exa. foi um vitorioso. Todos nós sabemos o que ocorreu,
Minas Gerais sabe o que ocorreu. O deputado Duarte Bechir só errou nessa fala.
Tenho de tirar  o chapéu para todas as suas articulações. Não acreditava em uma
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reunião como esta. Mesmo com a pressão do Ministério Público e do Judiciário, não
acreditava que fizéssemos esta reunião e aprovássemos todos os projetos. Deixei de
falar  aqui  em relação aos defensores públicos.  Nos 20 anos em que estou nesta
Casa, lembro-me do defensor público catando latinha - vamos no popular -, que fazia
gosto. Defensor público naquela hora era a coisa mais difícil. Ele foi valorizado dos
últimos 15 anos para cá. O governador Antonio Anastasia teve o compromisso, na
sequência do governo, de igualar a atribuição e a remuneração do defensor público à
do Ministério Público. Naquela hora não quis dizer isso porque poderia gerar polêmica
e  prejudicar  a  votação.  Espero  que  o  próximo  governo,  do  Fernando  Pimentel,
cumpra e faça o que foi tratado com os defensores públicos, igualando a condição do
defensor  público  às  do  Ministério  Público,  porque o  trabalho  e  o  esforço  são  os
mesmos. Todos sabem da condição que tem de ser dada ao Ministério Público. Falo
isso com muita tranquilidade,  porque,  desde o  primeiro  projeto  da  valorização do
defensor público, tive oportunidade de ver toda a liderança da categoria trabalhar e
votar.  E vou ter  a oportunidade de cobrar do próximo governo a sequência dessa
valorização dada pelo ex-governador e hoje senador da República Antonio Anastasia,
que  soube  reconhecer  isso,  desde  a  primeira  hora,  junto  ao  ex-governador,  hoje
senador,  Aécio  Neves.  Temos  de  deixar  isso  claro.  Quando  disse  que  votava
contrariamente,  mas acabei confundindo e votando favoravelmente, queria apenas
lembrar a todos os companheiros uma emenda de minha autoria sobre o ICMS do
óleo diesel para o transporte público. Estamos com problema no cronômetro, porque
ele apagou, não zerou. Quero apenas lembrar a V. Exa. que o ICMS do óleo diesel é
tão importante como a redução do ICMS do álcool. Presidente, esse moço que está aí
ao lado, lobista do álcool, dos produtores de cana, está querendo tirar a minha fala,
mas quero lembrar a V. Exa. que o governo não pode ficar recebendo recurso do
transporte público. O trabalhador que pega o ônibus todo dia paga essa conta. Está
na hora de o governo pensar, de fazer o que é feito em outros estados: ICMS zero
para o transporte público municipal e intermunicipal por onde anda o trabalhador. Falo
para o líder do governo: está na hora de fazer e na hora de cobrar. Podemos fazer, e
esta Casa pode fazer sua parte. Muito obrigado.

O deputado Bosco - Caro presidente, minhas primeiras palavras não poderiam ser
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diferentes  se  não  fosse  para  cumprimentá-lo.  Ficamos  aqui  praticamente  duas
semanas tentando destravar a pauta, tentando fazer com que os projetos, os vetos
que aqui estavam sendo apreciados pelas comissões fossem apreciados no Plenário.
Tivemos muitas dificuldades nessas duas últimas semanas. V. Exa., com essa mente
iluminada, com esse jeito mineiro de ser, conciliador, esse jeito visionário, buscou o
entendimento, a razoabilidade entre todos os segmentos para que chegássemos a
esta reunião propositiva para votarmos e apreciarmos tantas matérias, como fizemos
nesta  noite.  Portanto,  presidente,  gostaria  também  de  cumprimentá-lo  pela  forma
brilhante como conduziu esse entendimento no dia de hoje, mas não só por hoje, por
esses  quatro  anos  com  que  o  senhor  tem  conduzido  os  destinos  desta  Casa
Legislativa  com  muita  maestria  e  competência.  Concordo  plenamente  com  o
deputado Duarte Bechir: tenho certeza absoluta de que, a partir do ano que vem, V.
Exa. fará um pequeno pit stop político na sua trajetória política para vir para outras
missões mais importantes. Com certeza estaremos todos juntos. Gostaria também,
presidente,  de  falar  da  importância  desse  projeto  do  setor  sucroalcooleiro,  que
sabemos ser de grande importância para a economia de Minas Gerais,  sobretudo
para a economia brasileira.  Tínhamos várias  usinas sucateadas,  outras  que já  se
fecharam. O governo, nesse ato de grandeza e com o apoio da Assembleia, passa
agora a acender uma luz no final do túnel para que essas usinas possam respirar,
refazer  seu planejamento  e,  quem sabe,  fortalecer-se para  continuar  contribuindo
sobremaneira com a economia de Minas Gerais, gerando emprego e renda. Gostaria,
por fim, presidente, de dizer que nesta noite, na minha cidade de Araxá, aconteceu
um evento importante, um evento que foi realizado pelo governo do Estado de Minas
Gerais: a outorga da Medalha Calmon Barreto, que visa homenagear os artistas do
Estado que se destacam em suas áreas e também profissionais da imprensa. Foi
uma festa muito bonita, pelas notícias que nos chegaram. Mesmo este evento sendo
realizado  em  Araxá,  fiz  questão  de  estar  aqui  nesta  noite,  atendendo  a  um
chamamento  desta  Casa,  das  nossas  lideranças,  para  votarmos  esses  projetos
importantes.  Quero  justificar  nossa ausência  a  esse evento  e  lamentar  a  atitude,
deputado Luiz Humberto Carneiro, caro líder, dos membros do cerimonial do governo
do Estado que estiveram lá nesta noite realizando esse evento em Araxá. Eles não
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quiseram ler a nossa justificação. Fiz questão de sair hoje de Araxá, de viajar seis
horas para estar nesta reunião, mas fiz também questão de, antes de sair, fazer por
escrito uma justificação que fosse lida pelo cerimonial durante essa reunião solene
que  aconteceu  no  Grande  Hotel  do  Barreiro.  Queria  dar  uma  satisfação  aos
homenageados e ao meu povo de Araxá, que estaria lá assistindo a essa cerimônia;
queria dizer a eles por qual motivo o parlamentar da cidade não pôde estar presente.
Lamentavelmente o cerimonial, conduzido pelo Sampaio e pela Sra. Marília, recusou-
se a ouvir, atender a um pedido da assessoria deste parlamentar e ler, nesse ato,
nesse momento e nessa noite, uma simples justificativa nossa. Então quero deixar
aqui  o  nosso registro  de  repúdio  à  atitude desses cerimonialistas  do  governo do
Estado que estiveram na condução da entrega da Medalha Calmon Barreto na minha
cidade,  na  cidade  deste  parlamentar,  e  não  tiveram  a  hombridade  de  ler  uma
justificativa,  para  que  estivéssemos  aqui  nesta  noite.  Portanto  fica  esse  registro
exatamente a esses dois chefes de cerimonial:  Sampaio e Marília.  Reclamaremos
pessoalmente  com  o  governo  do  Estado,  pois  situação  como  essa  não  pode
acontecer.

Encerramento
O presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a presidência encerra a reunião,

convocando as deputadas e os deputados para as extraordinárias de amanhã, dia 16,
às 9 e às 20 horas, e para a especial também de amanhã, a ser realizada logo após a
ordinária,  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 16/12/2014.). Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DA DÍVIDA PÚBLICA,
EM 22/11/2012

Às 9h40min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Adelmo Carneiro
Leão, Antônio Júlio e Bonifácio Mourão, membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o presidente, deputado Adelmo Carneiro Leão, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado Bonifácio Mourão,
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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  assuntos atinentes à Comissão e propõe que seja ouvida nesta
reunião a Sra. Maria Eulália Alvarenga de A. Meira, coordenadora do Núcleo Mineiro
da Auditoria  Cidadã da Dívida, com o que concordam os outros parlamentares.  A
convidada tece seus comentários, e segue-se ampla discussão entre os membros da
Comissão. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 22 de novembro de 2012.
Adelmo Carneiro Leão, presidente.

ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA
AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 19/5/2014
Às  15h15min,  comparece  no  Aquarius  Clube,  no  Município  de  Delfinópolis,  o

deputado Antônio Carlos  Arantes,  membro e presidente  da supracitada comissão.
Havendo número regimental, o presidente declara aberta a reunião, dispensa a leitura
da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e a subscreve. A presidência informa
que a reunião se destina a debater os impactos e iminentes prejuízos previstos para
os setores da agropecuária, do meio ambiente, da saúde pública e das economias
local e regional,  ocasionados pela baixa do nível da água na represa do Lago do
Peixoto, antiga Usina Hidrelétrica Marechal Mascarenhas de Moraes, e a discutir e
votar proposições da comissão. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da
reunião para ouvir a Sra. Aparecida Nilva dos Santos, prefeita municipal de São João
Batista do Glória;  e os  Srs.  Pedro Paulo  Pinto,  prefeito  municipal  de  Delfinópolis;
Mauro César de Assis, presidente da Câmara Municipal de Delfinópolis; Lucas Rocha
Carneiro,  superintendente  de  desenvolvimento  agropecuário  e  da  silvicultura,
representando  André  Luiz  Coelho  Merlo,  secretário  de  Estado  de  Agricultura,
Pecuária  e  Abastecimento  -  Seapa;  Marcos  Morais,  gerente  de  administração da
Eletrobrás-Furnas,  representando  Flávio  Decat  de  Moura,  diretor-presidente  de
Furnas Centrais Elétricas S.A. - Rio de Janeiro (RJ); deputado federal Carlos Melles;
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Flávio Bocoli, gerente distrital de São Sebastião do Paraíso, representando Ricardo
Augusto Simões Campos, presidente da Companhia de Saneamento de Minas Gerais
- Copasa; Rêmulo Carvalho Pinto, prefeito municipal de Cássia; Luís Carlos do Souto
Junior, presidente da Câmara Municipal de Passos; e Arnaldo Adams Ribeiro Pinto,
diretor da Caju Empreendimentos, que são convidados a tomar assento à mesa. O
presidente, deputado Antônio Carlos Arantes, 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.  A  presidência  tece  as
considerações finais e, cumprida a finalidade da reunião, 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, 23 de maio de 2014.
Antônio Carlos Arantes, presidente.

ATA DA 18ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DOS
DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 2/12/2014
Às 14h45min,  comparecem na Sala das Comissões as deputadas Liza Prado e

Luzia Ferreira (substituindo o deputado Gil Pereira, por indicação da Liderança do
BTR)  e  o  deputado  Luiz  Henrique  (substituindo  o  deputado  Cássio  Soares,  por
indicação  da  Liderança  do  BTR),  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 Luiz Henrique, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da comissão presentes. A presidência informa que a reunião se destina a
apreciar matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da comissão. A
seguir, comunica o recebimento de ofício do Sr. Amauri Artimos da Matta, promotor de
Justiça, publicado no Diário do Legislativo de 14/11/2014. 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 aprovação, em turno
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único, do Projeto de Lei nº 5.096/2014, na forma do Substitutivo nº 2, da Comissão de
Educação, Ciência e Tecnologia, com a Emenda nº 1 (relatora: deputada Liza Prado);
pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.148/2011, na forma do vencido no
1º turno (relatora: deputada Liza Prado); pela aprovação, no 1º turno, dos Projetos de
Lei nºs 341/2011, na forma do Substitutivo nº 1 (relatora: deputada Liza Prado), e nº
3.498/2012, na forma do Substitutivo nº  1 da Comissão de Constituição e Justiça
(relator: deputado Luiz Henrique, em virtude de redistribuição). O Projeto de Lei nº
346/2011  é  retirado  da  pauta,  atendendo-se  a  requerimento  do  deputado  Luiz
Henrique, 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 5.223 (relator: deputado Cássio
Soares), 5.416 (relatora: deputada Liza Prado) e 5.427/2014 (relatora: deputada Liza
Prado), que receberam parecer por sua aprovação, votando “sim” as deputadas Liza
Prado e Luzia Ferreira e o deputado Luiz Henrique. Submetido a votação é aprovado
o Requerimento nº 8.914/2014. 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  10.934/2014,  da deputada Liza Prado, em que solicita  seja realizada reunião
para entrega de manifestação de aplauso ao Sr. Maurício Alves Peçanha;

nº 10.938/2014, da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, em que solicita
seja  realizada  reunião  da  Comissão  de  Defesa  dos  Direitos  da  Pessoa  com
Deficiência para debater, em audiência pública, sobre a assistência integral à pessoa
com deficiência intelectual e múltipla em processo de envelhecimento, que não conta
com tutela familiar.

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

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2014.
Liza Prado, presidente.
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ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 4ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 10/12/2014

Às 10h37min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Luzia Ferreira e os
deputados Elismar Prado e Antônio Carlos Arantes (substituindo o deputado Carlos
Mosconi,  por indicação da liderança do BTR), membros da supracitada comissão.
Havendo número regimental, o presidente, deputado Elismar Prado, declara aberta a
reunião e,  em virtude da aprovação de requerimento do deputado Antônio Carlos
Arantes, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da comissão presentes. A presidência informa que a reunião
se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da
comissão. O presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais
designou como relatores os deputados mencionados entre parênteses: Projetos de
Lei nºs 5.634/2014 (deputado Elismar Prado) e 5.646/2014 (deputada Luzia Ferreira),
ambos  em  turno  único.  Passa-se  à  2ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  que
compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário. Após discussão e votação nominal, são aprovados, em turno único, cada um
por sua vez, por unanimidade, os Projetos de Lei nºs 5.544, 5.552, 5.555, 5.563 e
5.646/2014 (relator:  deputado Elismar  Prado).  Submetidos a  discussão e votação,
cada um por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de
Lei  nºs  5.112,  5.114,  5.254  e  5.259/2014.  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, 17 de dezembro de 2014.
Luzia Ferreira, presidente - Rogério Correia - Liza Prado.
ATA DA 11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

10/12/2014
Às 10h50min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Gustavo Corrêa,

Sargento Rodrigues,  Duilio  de Castro (substituindo o deputado Inácio Franco,  por
indicação da liderança do BAM) e Rômulo Viegas (substituindo o deputado Leonardo
Moreira,  por  indicação da liderança do BTR),  membros  da  supracitada comissão.
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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  da  pauta  e  a  discutir  e  votar
proposições  da  comissão.  Passa-se  à  1ª  Fase da 2ª  Parte  (Ordem do Dia),  que
compreende a  discussão e  a  votação de  pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à
apreciação  do  Plenário.  Após  discussão  e  votação,  é  aprovado  o  parecer  pela
aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.048/2013 na forma do Substitutivo nº 1,
da Comissão de Constituição e Justiça (relator: deputado Duilio de Castro). Nesse
momento, registra-se a presença do deputado Cabo Júlio (substituindo o deputado
Vanderlei Miranda, por indicação da liderança do MSC). Após discussão e votação, é
aprovado o parecer pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 5.611/2014 na
forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator: deputado
Rômulo  Viegas).  A presidência  retira  de  pauta  os  Projetos  de  Lei  nºs  5.495  e
5.498/2014, no 1º turno, 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,  cada  um  por  sua  vez,  são
aprovados os seguintes requerimentos:

nº  10.906/2014,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao Comitê de Negociações Sindicais pedido de informações sobre as
medidas adotadas ou em análise acerca da concessão da revisão geral anual dos
vencimentos dos servidores do Instituto de Previdência dos Servidores Militares do
Estado de Minas Gerais, após as deliberações ocorridas em outubro de 2014;

nº 10.907/2014, do deputado João Vítor Xavier, em que solicita seja encaminhado à
secretaria  de  Estado  de  Educação  pedido  de  informações  acerca  do  trabalho
exercido  pelos  professores  de  apoio  a  distância  aos  alunos  da  rede estadual  de
ensino;

nº 10.908/2014, do deputado João Vítor Xavier, em que solicita seja encaminhado à
secretaria de Estado de Planejamento e Gestão pedido de informações acerca da
existência de estudo ou projeto relacionado com a implantação de teletrabalho no
âmbito da administração pública estadual;
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nº 10.909/2014, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja realizada
reunião para debater, em audiência pública, a carência de profissionais credenciados
ao sistema de saúde da Polícia Militar  de Minas Gerais,  do Corpo de Bombeiros
Militar de Minas Gerais e do Instituto de Previdência dos Servidores Militares, entre
outros aspectos;

nº  10.964/2014,  do  deputado Cabo Júlio,  em  que solicita  seja  encaminhado ao
comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais pedido de informações acerca
da ocupação de espaço público no interior dos batalhões pela União dos Militares de
Minas Gerais - UMMG -, a saber, entre outras: em quais unidades houve a referida
ocupação e qual o valor pago ao erário; quando foi realizado o processo licitatório; as
despesas de água, energia elétrica, telefone e internet realizadas pela UMMG nas
unidades em que houve a utilização do espaço público;

nº  10.965/2014,  do  deputado Cabo Júlio,  em  que solicita  seja  encaminhado ao
comandante-geral  do  Corpo  de  Bombeiros  Militar  de  Minas  Gerais  pedido  de
informações acerca da ocupação de espaço público no interior dos batalhões pela
União dos Militares  de Minas  Gerais  -  UMMG -,  a  saber,  entre  outras:  em quais
unidades  houve  a  referida  ocupação  e  qual  o  valor  pago  ao  erário;  quando  foi
realizado o  processo licitatório;  as  despesas de água,  energia  elétrica,  telefone e
internet realizadas pela UMMG nas unidades em que houve a utilização do espaço
público;

nº 10.966/2014, do deputado Duarte Bechir, em que solicita seja encaminhado ao
governo do Estado de Minas Gerais pedido de providências para que o quadro de
cargos  da  carreira  de  defensor  público,  fixado  nos  termos  do  art.  46  da  Lei
Complementar nº 65,  de 2003,  seja ampliado para 1.500 defensores públicos, em
atendimento à previsão constitucional que determina a criação da Defensoria Pública
em todas as comarcas e à efetividade da prestação da tutela jurisdicional.

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

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2014.
Gustavo Corrêa, presidente - Sebastião Costa - Célio Moreira - Inácio Franco.
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ATA DA 31ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA
PÚBLICA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

10/12/2014
Às  14h13min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  João  Leite,

Sargento Rodrigues e Rômulo Viegas (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 apreciar a
matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da comissão. A seguir,
comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofício do Ten.-Cel. BM Cláudio
Roberto  de  Souza,  comandante  do  Batalhão  de  Operações  Aéreas  do  Corpo  de
Bombeiros, convidando a comissão para participar da solenidade de comemoração
dos oito anos de criação da unidade, dia 17/12/2014. A presidência comunica que
será reiterado o seguinte Requerimento nº  9060/2014.  Passa-se à 2ª  Fase da 2ª
Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um por sua vez,
são aprovados os Requerimentos nºs 9.031 a 9.036, 9.046 a 9.053, 9.060, 9.090 a
9.099 e 9.105/2014. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são
aprovados os Pareceres  de  Redação Final  dos  Projetos  de  Lei  nºs  4.405/2013 e
5.285/2014. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),  que compreende a
discussão  e  a  votação  de  proposições  da  comissão.  Submetido  a  votação,  é
aprovado o seguinte requerimento:

nº 10.967/2014, dos deputados João Leite, Sargento Rodrigues e Rômulo Viegas,
em que solicitam seja encaminhada manifestação de aplauso ao Ten. Davi e ao Cap.
Dias,  lotados no 1º  Comando Operacional  de Bombeiros, Batalhão de Operações
Aéreas do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, que comandaram a operação
de resgate que salvou a vida do jovem Rafael Barreto, em 28/9/2014, no Município de
Nova Lima;

É recebido pela presidência, para posterior apreciação, o seguinte requerimento:
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nº 10.968/2014, do deputado Alencar da Silveira Jr., em que solicita seja realizada
reunião conjunta das Comissões de Segurança Pública e de Assuntos Municipais e
Regionalização,  para  debater,  em  audiência  pública,  a  situação  dos  antigos
"barraqueiros do Mineirão", que ainda se encontram sem poder trabalhar depois de
retirados  do  entorno  do  Estádio,  para  a  reforma  visando  à  Copa  do  Mundo  de
Futebol.

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 dezembro de 2014.
Sargento Rodrigues, presidente - Rômulo Viegas - Sebastião Costa.

ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA
PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 10/12/2014
Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Luzia Ferreira e os

deputados Bosco, Celinho do Sinttrocel e Wander Borges, membros da supracitada
comissão. Havendo número regimental, o presidente, deputado Bosco, 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 a matéria da pauta e a discutir e votar proposições da
comissão. A seguir, comunica o recebimento da seguinte correspondência publicada
no Diário do Legislativo na data mencionada entre parênteses: ofícios da Sra. Maria
Albanita  Roberta  de  Lima,  subsecretária  de  Assistência  Social  da  Secretaria  de
Trabalho, e do Sr. Jairo Carvalho Garcia, procurador-geral da Prefeitura Municipal de
Santana do Paraíso (20/11/2014). O presidente acusa o recebimento das seguintes
proposições,  das  quais  designou  como  relator  o  deputado  mencionado  entre
parênteses: Projetos de Lei  nºs 993/2011; 3.469/2012;  4.570; 4.695 e 4.813/2013;
4.962; 5.185; 5.383; 5.388; 5.441; 5.443; 5.450; 5.452; 5.459; 5.460; 5.466; 5.472;
5.477; 5.480; 5.482; 5.487; 5.500; 5.506; 5.507; 5.521; 5.527; 5.528; 5.533; 5.545;
5.562;  5.571;  5.586;  5.588;  5.589;  5.594;  5.597;  5.613;  5.617;  5.637;  5.645  e
5.651/2014 (deputado Wander Borges). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do
Dia),  que compreende  a  discussão  e  a  votação de pareceres  sobre  proposições
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sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o seguinte
parecer:  pela  aprovação,  no  2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  5.402/2014  (relator:
deputado Wander Borges).  Passa-se à 2ª  Fase da 2ª  Parte (Ordem do Dia),  que
compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário. Após discussão e votação nominal, são aprovados, em turno único, cada um
por  sua vez,  por  unanimidade,  os Projetos  de Lei  nºs 4.946,  5.260,  5.263, 5.305,
5.306, 5.315, 5.316, 5.329, 5.335, 5.338, 5.343, 5.362, 5.375, 5.377, 5.380, 5.382,
5.389, 5.390, 5.391, 5.421, 5.426 e 5.434/2014 (relator: deputado Wander Borges) e
os Projetos de Lei nºs 5.412, 5.419 e 5.431/2014 com a Emenda nº 1, votada em
separado,  (relator:  deputado  Wander  Borges),  que  receberam  parecer  por  sua
aprovação.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  os
Requerimentos nºs 8.926 e 9.258 a 9.266/2014. Submetidos a discussão e votação,
cada um por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de
Lei  nºs 1.381/2011,  4.609/2013,  5.002,  5.157,  5.173,  5.248 a 5.250,  5.256,  5.267,
5.297  e  5.301/2014.  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 10.801/2014, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja realizada
audiência  pública  para  debater  a  proposta  de  implantação  do  Sistema  Único  de
Trabalho e suas repercussões nos direitos sociais e na saúde dos trabalhadores;

nº 10.802/2014, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja realizada
audiência pública para debater  os  impactos trabalhistas e sociais  da Proposta de
Emenda  à  Constituição  Estadual  nº  68,  de  2014,  que  dispõe  sobre  operações
societárias de empresas estatais;

nº 10.803/2014, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja realizada
audiência pública para debater a Proposta de Emenda à Constituição Estadual  nº
176/2012, em tramitação na Câmara Federal, que privilegia os idosos e os portadores
de doença grave ou incapacitante na ordem de pagamento de precatórios;

nº 10.804/2014, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja realizada
audiência pública para debater a educação de nível superior no Norte de Minas e Vale
Jequitinhonha e as condições de trabalho no setor naquela região;
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nº 10.805/2014, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja realizado
debate público para discutir a reforma política proposta pela Coalizão Democrática;

nº 10.806/2014, do deputado Wander Borges, em que solicita seja encaminhado ao
diretor-geral do Instituto de Metrologia e Qualidade do Estado de Minas Gerais pedido
de informações acerca dos critérios utilizados para o cálculo das multas aplicadas nos
casos  de  descumprimento  das  disposições  contidas  no  Regulamento  Técnico
Mercosul sobre Etiquetagem de Produtos Têxteis;

nº 10.807/2014, do deputado Wander Borges, em que solicita seja encaminhado ao
diretor-geral do Instituto de Metrologia e Qualidade do Estado de Minas Gerais pedido
de  informações  acerca  da  aplicação  do  disposto  na  alínea  "e"  do  item  3  do
Regulamento Técnico Mercosul sobre Etiquetagem de Produtos Têxteis, em especial
sobre os critérios para indicação de tamanho de produtos têxteis artesanais;

nº 10.808/2014, do deputado Wander Borges, em que solicita seja encaminhado ao
diretor-geral do Instituto de Metrologia e Qualidade do Estado de Minas Gerais pedido
de informações sobre os critérios para indicação de metragem de produtos artesanais
elaborados  a  partir  de  resíduos  têxteis,  tendo  em  vista  a  variação  sazonal  na
produção  desses  resíduos  pela  indústria  têxtil  e  a  consequente  fabricação  de
produtos artesanais com fibras diversas e diferença no tamanho final;

nº 10.809/2014, do deputado Wander Borges, em que solicita seja encaminhado ao
diretor-geral do Instituto Nacional de Metrologia e Qualidade e Tecnologia pedido de
informações acerca do processo de revisão do Regulamento Técnico Mercosul sobre
Etiquetagem de Produtos Têxteis;

nº 10.810/2014, do deputado Wander Borges, em que solicita seja encaminhado ao
diretor-geral do Instituto Nacional de Metrologia e Qualidade e Tecnologia pedido de
informações  solicitando  esclarecimentos  sobre  os  critérios  para  indicação  de
metragem de produtos artesanais elaborados a partir de resíduos têxteis, tendo em
vista  a  variação  sazonal  na  produção  desses  resíduos  pela  indústria  têxtil  e  a
consequente fabricação de produtos artesanais com fibras diversas e diferença no
tamanho final;

nº 10.811/2014, do deputado Pompílio Canavez, em que solicita seja encaminhado
ao  Comando-Geral  da  Polícia  Militar  pedido  de  providências  para  que  seja
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intensificada  a  fiscalização  do  transporte  de  trabalhadores  rurais  no  Estado,  em
especial no Sul de Minas;

nº 10.813/2014, do deputado Pompílio Canavez, em que solicita seja encaminhado
ao  Ministério  do  Trabalho  e  Emprego  pedido  de  providências  para  que  realize
concurso  público  para  os  cargos  de  auditor  fiscal  do  trabalho  e  de  funções
administrativas para o Estado, de modo a recompor o quadro de fiscais e atender à
grave carência dessa mão de obra;

nº 10.814/2014, do deputado Pompílio Canavez, em que solicita seja encaminhado
à Gerência Regional do Ministério do Trabalho e Emprego em Varginha pedido de
providências  para que determine fiscalização na fazenda do Sr.  João Farias para
apurar denúncia de utilização indevida de veneno que coloca em risco a vida dos
trabalhadores;

nº 10.817/2014, do deputado Pompílio Canavez, em que solicita seja encaminhado
ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão pedido de providências para que
seja autorizado concurso público para o cargo de auditor fiscal do trabalho no Estado
de modo a recompor o quadro de fiscais do Ministério do Trabalho e Emprego;

nº 10.819/2014, do deputado Pompílio Canavez, em que solicita seja encaminhado
ao Ministério do Trabalho e Emprego pedido de informações sobre os motivos da
proibição  da  participação  dos  sindicatos  rurais  nas  atividades  de  fiscalização  do
trabalho;

nº 10.820/2014, do deputado Pompílio Canavez, em que solicita seja encaminhado
à Polícia Federal pedido de informações sobre o relatório de apuração de denúncias
de trabalho escravo no Sul de Minas; e

nº  10.977/2014,  do  deputado  Wander  Borges,  em  que  solicita  seja  realizada
audiência pública para debater o processo de concessão de licenças médicas pelo
INSS.

São  recebidos  pela  presidência,  para  posterior  apreciação,  os  seguintes
requerimentos:

nº  10.969/2014,  da  deputada  Rosângela  Reis,  em  que  solicita  seja  realizada
audiência  pública  no  Município  de  Ipatinga  para  debater  a  situação  salarial  dos
operários que trabalham nas obras de ampliação do Shopping do Vale do Aço;
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nº 10.970/2014, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja realizada
visita técnica dessa comissão ao canteiro de obras e ao alojamento dos operários das
obras  de  ampliação  do  Shopping  Vale  do  Aço,  em  Ipatinga,  para  verificar  as
condições de trabalho e hospedagem dos trabalhadores;

nº 10.971/2014, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja realizada
audiência  pública  para  debater  a  política  estadual  existente  para  as  populações
atingidas por barragens;

nº 10.972/2014, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja realizada
audiência pública para debater a proposta de reforma política federal;

nº  10.973/2014,  do  deputado  Celinho  do  Sinttrocel,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Equipe de Transição do Governo do Estado pedido de providências
para que seja agendada uma reunião  entre o Sindicato dos Metalúrgicos de São
Julião  de  Ouro  Preto-Mariana  e  a  empresa  Novelis  com  a  finalidade  de  discutir
alternativas para o fechamento anunciado da unidade fabril localizada em Ouro Preto,
que acarretará graves repercussões para a população local e para a economia do
Estado;

nº  10.974/2014,  do  deputado  Celinho  do  Sinttrocel,  em  que  solicita  seja
encaminhado  ao  governador  do  Estado  pedido  de  providências  para  que  seja
formulado um plano de ação social para os moradores atingidos pela construção da
Pequena Central  Hidrelétrica de Fumaça,  localizada nos Municípios  de  Mariana e
Diogo de Vasconcelos;

nº  10.975/2014,  do  deputado  Celinho  do  Sinttrocel,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Equipe de Transição do Governo do Estado pedido de providências
para  que  seja  agendada  uma  reunião  entre  a  empresa  Novelis  e  os  moradores
atingidos  pela  Pequena  Central  Hidrelétrica  de  Fumaça  para  equacionar  os
problemas advindos da implantação dessa hidrelétrica; e

nº  10.976/2014,  do  deputado  Celinho  do  Sinttrocel,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  direção  da  empresa  Novelis  pedido  de  informações  acerca  da
destinação  que  será  dada  aos  ativos  móveis  e  imóveis  quando  for  fechada  sua
unidade fabril em Ouro Preto.

Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos,
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convoca os membros da comissão para a próxima reunião extraordinária de amanhã,
dia 11/12/2014, às 10 horas, no Plenarinho II, determina a lavratura da ata e encerra
os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2014.
Wander Borges, presidente - Celinho do Sinttrocel - Liza Prado.

ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 16/12/2014
Às 10h8min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Sebastião Costa,

André  Quintão,  Dalmo  Ribeiro  Silva,  e  João  Leite  (substituindo  o  deputado  Luiz
Henrique, por indicação da liderança do BTR), membros da supracitada comissão.
Está presente, também, o deputado Duarte Bechir.  Havendo número regimental, o
presidente, deputado Sebastião Costa, declara aberta a reunião e, nos termos do art.
120, III, do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da  comissão  presentes.  A
presidência informa que a reunião se destina apreciar 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 ausência na
reunião do dia 9/12/2014, data em que presidiu a Comissão de Participação Popular.
Registra-se a presença do deputado Sargento Rodrigues (substituindo o deputado
Gustavo  Perrella,  por  indicação  da  liderança  do  BAM).  O  presidente  acusa  o
recebimento  das  seguintes  proposições,  das  quais  designou  como  relatores  os
deputados  mencionados  entre  parênteses:  Projetos  de  Lei  nºs  5.669,  5.674  e
5.677/2014 (deputado Dalmo Ribeiro  Silva);  5.670,  5.671  e  5.676/2014 (deputado
Duilio de Castro); 5.672/2014 (deputado Sebastião Costa); e 5.675/2014 (deputado
Luiz Henrique). 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  5.219/2014 na forma do Substitutivo  nº  1  (relator:
deputado Dalmo Ribeiro Silva, em virtude de redistribuição); e 5.438/2014 na forma
do  Substitutivo  nº  1  (relator:  deputado  João  Leite,  em  virtude  de  redistribuição).
Registra-se a saída do deputado Sargento Rodrigues. Após discussão e votação, é
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aprovado o parecer que conclui pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, no
1º turno, do Projeto de Lei nº 5.626/2014 com a Emenda nº1 (relator: deputado João
Leite, em virtude de redistribuição). É convertido em diligência à Secretaria de Estado
de Casa Civil  e de Relações Institucionais o Projeto de Lei nº 5.625/2014 (relator:
deputado João Leite, em virtude de redistribuição). O Projeto de Lei nº 5.675/2014 é
retirado  da  pauta  por  determinação  do  presidente  da  comissão,  por  não  cumprir
pressupostos  regimentais.  Passa-se  à  2ª  Fase da 2ª  Parte  (Ordem do Dia),  que
compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário.  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 5.572, 5.647, 5.653, 5.633, 5.639 e 5.648/2014 (relator:
deputado André  Quintão,  sendo os  três  primeiros  em virtude de redistribuição);  e
5.627  e  5.652/2014  (relator:  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  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.  Submetido  a  votação,  é
aprovado requerimento do deputado que solicita pedido de informação, nos termos do
art.  301,  parágrafo  único,  do  Regimento  Interno,  ao  autor  do  Projeto  de  Lei  nº
5.676/2014, para que o processo seja instruído 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, 16 de dezembro de 2014.
Sebastião  Costa,  presidente  -  André  Quintão  -  Gustavo  Corrêa  -  Liza  Prado  -

Gilberto Abramo.
ATA DA 21ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª
LEGISLATURA, EM 16/12/2014

Às 20h7min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Zé Maia, Jayro
Lessa,  Lafayette  de  Andrada,  Romel  Anízio  e  Ulysses  Gomes,  membros  da
supracitada comissão. Havendo número regimental, o presidente, deputado Zé Maia,
declara aberta a reunião e dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por  aprovada e é subscrita  pelos membros da comissão presentes.  A presidência
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informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir
e votar proposições da comissão. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
apreciação do Plenário.  São retirados da pauta por determinação do presidente a
Mensagem nº 715/2014 e os Projetos de Resolução nºs 5.600 a 5.602/2014, o Projeto
de Lei nº 5.241/2014 e o Requerimento nº 9.267/2014 por haverem sido apreciados
em reunião anterior, e os Projetos de Lei nºs 5.495, 5.498, 5.499, 5.592 e 5.610/2014
por  não  cumprirem  pressupostos  regimentais.  Após  discussão  e  votação,  são
aprovados,  cada um por  sua vez,  os  seguintes  pareceres:  pela aprovação,  no 2º
turno, do Projeto de Lei nº 5.640/2014 (relator: deputado Zé Maia); pela aprovação,
no  1º  turno,  dos  Projetos  de  Lei  nºs  5.265/2014  (relator:  deputado  Zé  Maia);
5.438/2014 na forma do Substitutivo nº 1,  da Comissão de Constituição e Justiça
(relator: deputado Jayro Lessa) e 5.626/2014 com a Emenda nº 1, da Comissão de
Constituição e Justiça  (relator:  deputado Romel Anízio).  Na fase de discussão do
parecer do relator, deputado Lafayette de Andrada, que conclui pela aprovação, no 1º
turno,  do  Projeto nº  5.611/2014 na forma do Substitutivo nº  2,  e pela rejeição do
Substitutivo  nº  1,  da  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  são  apresentadas  as
Propostas de Emendas nºs 1 e 2, do deputado Dalmo Ribeiro Silva, e 3, do deputado
Elismar Prado. Após discussão e votação, é aprovado o parecer, salvo as propostas
de  emenda.  Submetidas  a  votação,  são  rejeitadas  as  propostas  de  emendas.
Suspende-se a reunião. Às 21h3min são reabertos os trabalhos com a presença dos
deputados  Zé  Maia,  Lafayette  de  Andrada,  Ulysses  Gomes,  Duarte  Bechir
(substituindo o deputado João Vítor Xavier,  por indicação da Liderança do BTR) e
Rogério  Correia  (substituindo  o  deputado  Adalclever  Lopes,  por  indicação  da
Liderança do Bloco Minas Sem Censura). Na fase de discussão do parecer do relator,
deputado Lafayette de Andrada,  que conclui  pela aprovação do Projeto de Lei  nº
4.797/2013 na forma do Substitutivo nº 2, e pela rejeição do Substitutivo nº 1, da
Comissão de Constituição e Justiça, no 1º turno, o presidente defere o pedido de vista
do  deputado  Rogério  Correia.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  presidência
agradece a presença de todos, convoca os membros da comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2014.
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Zé Maia,  presidente - Jayro Lessa -  Rogério Correia -  Gustavo Corrêa - Duarte
Bechir - Wander Borges.

ATA DA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 16/12/2014
Às 20h15min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Célio Moreira,

Duarte  Bechir  e  Gustavo  Corrêa,  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 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 de ofício do Sr. Waldetaro Vitorino Dias, publicado no
Diário  do  Legislativo em  12/12/2014.  O  presidente  suspende  a  reunião  para
entendimentos.  Às  21  horas,  são  reabertos  os  trabalhos,  com  a  presença  dos
deputados Célio Moreira, Duarte Bechir e Gustavo Corrêa. Passa-se à 1ª Fase da 2ª
Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições  sujeitas  à  apreciação  do  Plenário.  O  presidente  retira  da  pauta  os
Projetos  de  Lei  nºs  1.891/2011 e 5.245/2014,  no  2º  turno,  por  não cumprirem os
pressupostos regimentais.  Logo após, agradece a presença de todos, convoca os
membros da comissão para as  próximas reuniões extraordinárias  de amanhã,  dia
17/12/2014, às 10, 14h15min e 20h15min, com a finalidade de apreciar os pareceres
sobre os Projetos de Lei nºs 575 e 1.891/2011, 4.743/2013 e 4.834 e 5.245/2014,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2014.
Célio Moreira, presidente - Luzia Ferreira - Rômulo Viegas.
ATA DA 12ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

17/12/2014
Às 10h3min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Gustavo Corrêa,

Inácio Franco, Célio Moreira e Sebastião Costa (substituindo o deputado Sargento
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Rodrigues, por indicação da liderança do BTR), membros da supracitada comissão.
Havendo número regimental, o presidente, deputado Gustavo Corrêa, declara aberta
a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado Sebastião Costa,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos  membros  da  comissão  presentes.  A presidência  informa  que  a  reunião  se
destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da
comissão. A seguir, comunica o recebimento da seguinte correspondência: e-mails do
Sr.  Edenilson Araújo da  Silva,  servidor  do  Tribunal  de Justiça  de  Minas Gerais  e
beneficiário do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais -
Ipsemg -,  na qual demonstra insatisfação no agendamento de consultas e solicita
intervenção  desta  Casa  para  melhoria  do  serviço,  visto  que  o  Ipsemg não  sofre
regulação  da  Agência  Nacional  de  Saúde-  ANS;  e  da  Sra.  Clea  Miranda,
demonstrando insatisfação diante da cobrança de diária de veículos recuperados de
furto  e  roubo  pelos  pátios  credenciados  ao  Departamento  de  Trânsito  de  Minas
Gerais  -  Detran -  MG.  A presidência comunica  que serão reiterados os seguintes
requerimentos de comissão:  nºs 6.477, 6.835 e 7.856/2013,  9.846,  9.848, 10.077,
10.334  e  10.335/2014.  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 aprovação, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs
5.219/2014  na forma  do Substitutivo  nº1,  da  Comissão  de Constituição e  Justiça
(relator: deputado Célio Moreira); e 5.610/2014 na forma do Substitutivo nº 1 (relator:
deputado  Inácio  Franco).  Passa-se  à  2ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  que
compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário. Submetido a votação, é aprovado o Requerimento nº 9.285/2014. Cumprida
a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, convoca os
membros da comissão para a reunião extraordinária na mesma data, às 16 horas e
20 horas, e em 18/12/2014, às 10 horas, 14h30min e 20 horas, com a finalidade de
apreciar  os  Projetos  de  Lei  nºs  3.507/2012,  4.048  e  4.170/2013  e  5.591/2014,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2014.
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Gustavo  Corrêa,  presidente  -  Sebastião  Costa  -  Liza  Prado  -  André  Quintão  -
Gilberto Abramo.

ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 4ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 17/12/2014

Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Doutor Wilson
Batista, Dalmo Ribeiro Silva (substituindo o deputado Luiz Humberto Carneiro, por
indicação da liderança do BTR) e Pompílio Canavez (substituindo o deputado Gilberto
Abramo, por indicação da liderança do MSC),  membros da supracitada comissão.
Havendo número regimental, o presidente, deputado Doutor Wilson Batista, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado Pompílio
Canavez, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e
é  subscrita  pelos  membros  da  comissão  presentes.  A presidência  informa  que  a
reunião se destina a discutir e votar pareceres de redação final. Passa-se à 1ª Fase
da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de pareceres
sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O Projeto de Lei nº 5.640/2014 é
retirado  de  pauta  por  determinação  do  presidente  por  não  cumprir  pressupostos
regimentais.  Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),  que compreende a
discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após
discussão e votação são aprovados, cada um por sua vez, os Pareceres de Redação
Final  dos  Projetos  de  Lei  nºs  4.109  e  4.291/2013,  5.223  e  5.416/2014  (relator:
deputado Dalmo Ribeiro Silva); 5.427, 5.478, 5.536 e 5.539/2014 (relator: deputado
Pompílio  Canavez).  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a
presença  de  todos,  desconvoca  os  membros  da  comissão  para  a  reunião
extraordinária de hoje, às 20h30min, e os convoca para as reuniões extraordinárias
de amanhã, às 9h30min, às 14h30min e às 20h30min, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2014.
Luiz Humberto Carneiro, presidente - Pompílio Canavez - Lafayette de Andrada.
ATA DA 13ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

18/12/2014
Às  10h1min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  a  deputada  Liza  Prado
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(substituindo o deputado Antônio Carlos Arantes, por indicação da liderança do BAM)
e os deputados Gustavo Corrêa,  André Quintão (substituindo o deputado Rogério
Correia,  por  indicação  da  liderança  do  MSC),  Gilberto  Abramo  (substituindo  o
deputado Vanderlei Miranda, por indicação da liderança do MSC), e Sebastião Costa
(substituindo o deputado Sargento Rodrigues, por indicação da liderança do BTR),
membros  da  supracitada  comissão.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,
deputado Gustavo Corrêa, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento  do deputado Sebastião  Costa,  dispensa a leitura  da  ata  da  reunião
anterior,  a  qual  é  dada  por  aprovada e  é  subscrita  pelos  membros  da  comissão
presentes.  A presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  apreciar  a  matéria
constante na pauta e a discutir e votar proposições da comissão. A seguir, comunica o
recebimento  da  seguinte  correspondência:  e-mail do  Sr.  Hamilton  Goltara  Souza
Júnior, na qual discorre acerca da ausência de agências lotéricas, bem como acerca
da  carência  de  servidores  na  agência  dos  Correios  na  cidade  de  Carmésia.  A
presidência  suspende  os  trabalhos  da  comissão.  Às  11h11min,  são  reabertos  os
trabalhos  com  a  presença  da  deputada  Luzia  Ferreira  (substituindo  o  deputado
Sargento Rodrigues, por indicação da liderança do BTR) e dos deputados Gustavo
Corrêa, Rômulo Viegas (substituindo o deputado Leonardo Moreira, por indicação da
liderança do BTR) e Wander Borges. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
apreciação do Plenário. Os Projetos de Lei nºs 3.507/2012, 4.048/2013, 4.170/2013 e
5.591/2014, no 2º turno, são retirados de pauta por determinação do presidente da
comissão, por não cumprirem pressupostos regimentais.  Cumprida a finalidade da
reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,  convoca  os  membros  da
comissão para as reuniões extraordinárias da mesma data, às 17h15min e 20 horas e
de 19/12/2014, às 10 horas, com a finalidade de apreciar, em 2º turno, os Projetos de
Lei nºs 4.170/2013, 5.591/2014 e o Requerimento nº 9.320/2014, informa que está
mantida a  reunião  da  mesma data,  às  14h30min,  determina a  lavratura da  ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2014.
Gustavo Corrêa, presidente - Sebastião Costa - Lafayette de Andrada - Leonidio

Bouças.
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ATA DA 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 18/12/2014
Às 10h13min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Luzia Ferreira e os

deputados Célio Moreira e Rômulo Viegas (substituindo o deputado Duarte Bechir,
por indicação da liderança do BTR), membros da supracitada comissão. Havendo
número regimental, o presidente, deputado Célio Moreira, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento da deputada Luzia Ferreira, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da comissão presentes. A presidência informa que a reunião se destina a
apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da comissão. O
presidente  suspende  a  reunião  para  entendimentos.  Às  12  horas,  verificada  a
inexistência  de  quórum  para  a  reabertura  dos  trabalhos,  o  presidente  deixa  de
apreciar  os  Pareceres  para  2º  Turno  dos  Projetos  de  Lei  nºs  575  e  1.891/2011,
4.743/2013, 4.834 e 5.245/2014, convoca os membros da comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2014.
Célio Moreira, presidente - Gustavo Corrêa - Wander Borges.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
Leitura de Comunicações

- O presidente deu ciência ao Plenário,  na 80ª Reunião Ordinária da 4ª Sessão
Legislativa  Ordinária  da  17ª  Legislatura,  em  18/12/2014,  das  comunicações
apresentadas pelas Comissões:

de Esporte - aprovação, na 12ª Reunião Ordinária, em 16/12/2014, dos Projetos de
Lei nºs 4.843/2014, do deputado Gustavo Valadares, 5.347/2014, do deputado Hely
Tarqüínio,  com a  Emenda nº1  da  Comissão de Justiça,  5.420/2014,  do  deputado
Gustavo Perrella, 5.453/2014, do deputado Marques Abreu, 5.455/2014, do deputado
Gil  Pereira,  5.463/2014,  da  deputada  Rosângela  Reis,  5.503/2014,  do  deputado
Ulysses  Gomes,  5.531/2014,  do  deputado Jayro  Lessa,  5.557/2014,  do  deputado
Anselmo  José  Domingos,  5.569/2014,  do  deputado  Antônio  Carlos  Arantes,  e
5.580/2014, do deputado Braulio Braz;
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de Prevenção e Combate às Drogas - aprovação, na 19ª Reunião Ordinária, em
17/12/2014, do Projeto de Lei nº 5.615/2014, do deputado Neider Moreira;

de  Administração  Pública  -  aprovação,  na  12ª  Reunião  Extraordinária,  em
17/12/2014, do Requerimento nº 9.285/2014, da deputada Luzia Ferreira;

de Cultura - aprovação, na 11ª Reunião Ordinária, em 17/12/2014, do Projeto de Lei
nº 5.634/2014, do deputado Gil Pereira;

do Trabalho - aprovação, na 13ª Reunião Ordinária, em 17/12/2014, dos Projetos de
Lei  nºs  993/2011,  do  deputado  Dinis  Pinheiro,  3.469/2012,  do  deputado  Pompílio
Canavez, 4.570/2013, do deputado Tenente Lúcio, 4.695/2013, do deputado Ulysses
Gomes,  4.813/2013,  do  deputado  Inácio  Franco,  5.185/2014,  do  deputado  Paulo
Lamac, 5.383/2014, do deputado João Vítor Xavier, 5.388/2014, do deputado Cabo
Júlio, 5.443/2014, do deputado Fábio Cherem, 5.452/2014, da deputada Rosângela
Reis,  5.459/2014,  do  deputado  Cássio  Soares,  5.466/2014,  do  deputado  Ivair
Nogueira, 5.472/2014, do deputado Alencar da Silveira Jr., 5.477/2014, do deputado
Neider Moreira, 5.480/2014, do deputado Cássio Soares, 5.482/2014, do deputado
Tenente Lúcio,  5.487/2014,  do deputado André  Quintão,  5.506/2014,  do  deputado
Tenente Lúcio, 5.533/2014, do deputado Gil Pereira, 5.545/2014, do deputado João
Vítor Xavier, 5.562/2014, do deputado Inácio Franco, 5.571/2014, do deputado Bosco,
5.588/2014,  do  deputado Neider  Moreira,  5.589/2014,  do  deputado Tadeu Martins
Leite,  5.594/2014,  do deputado Fabiano Tolentino, 5.597/2014,  do deputado Paulo
Guedes, 5.617/2014, do deputado Duarte Bechir, e 5.637/2014, do deputado Dinis
Pinheiro,  e dos Projetos de Lei  nºs 4.962/2014,  do deputado João Vítor  Xavier,  e
5.450/2014, do deputado Luiz Henrique, que receberam parecer pela aprovação com
a Emenda nº 1 da Comissão de Justiça;

e  de  Segurança  Pública  -  aprovação,  na  32ª  Reunião  Extraordinária,  em
18/12/2014,  do  Projeto  de  Lei  nº  5.570/2014,  do  deputado  Sargento  Rodrigues
(Ciente. Publique-se.).

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.847/2013
Comissão de Segurança Pública

Relatório
De autoria  do deputado Sebastião Costa,  o  projeto  de lei  em epígrafe  tem por
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objetivo declarar de utilidade pública o Instituto Nova-Limense de Estudos do Sistema
Penitenciário - Inespe -, com sede no Município de Nova Lima.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,
que  concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma
apresentada.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 3.847/2013 pretende declarar de utilidade pública o Instituto

Nova-Limense  de  Estudos  do  Sistema  Penitenciário  -  Inespe  -,  com  sede  no
Município de Nova Lima. Conforme o estatuto social da instituição, trata-se de uma
associação  civil,  sem  finalidade  econômica,  de  duração  indeterminada,  que  visa
contribuir, de forma sistemática e ativa, para promover a paz, a cidadania, os direitos
humanos, a democracia e outros valores universais,  bem como realizar estudos e
pesquisas.

As  finalidades  detalhadas  no  estatuto  corroboram a  importância  da  associação,
podendo ser ressaltados, como alguns de seus objetivos: a realização de pesquisas e
estudos  na  área  das  ciências  criminais;  a  promoção  de  ações  para  diminuir  a
criminalidade, estimular o desarmamento da sociedade civil e recuperar a dignidade
dos cidadãos; a instituição do Centro de Memória do Sistema Penitenciário Brasileiro;
a  implementação  de  ações  de  prevenção  da  criminalidade  direcionadas,
especialmente, a crianças, adolescentes e jovens adultos; e a promoção da inserção
de egressos do sistema prisional no mercado de trabalho.

Verifica-se, do escopo da associação, sua intenção de contribuir para a melhoria do
sistema penitenciário, bem como de colaborar na execução das políticas públicas de
prevenção da criminalidade.

A privação  de  liberdade  é  a  sanção  penal  estipulada  em  lei  como punição  de
determinado ato ilícito. Uma vez determinada a prisão de um indivíduo, cumpre ao
Estado  executar  as  medidas  administrativas  necessárias  para  o  cumprimento  da
pena. Entendidas como política pública, a privação de liberdade e o cumprimento de
penas devem se organizar a partir  de determinados princípios, diretrizes e regras,
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emanados  de  fontes  diversas,  sobretudo  a  Constituição  da  República,  tratados
internacionais e leis de execuções penais, garantindo-se, na execução da pena, os
direitos civis, políticos e sociais do sentenciado.

Complementarmente, a Resolução nº 5 do Conselho Nacional de Política Criminal e
Penitenciária dispõe sobre as Diretrizes Básicas de Política Criminal e Penitenciária.
Entre os principais dispositivos incidentes sobre a organização do sistema, destacam-
se  os  itens  que  orientam  o  cumprimento  de  pena  privativa  de  liberdade  em
estabelecimento prisional próximo à residência da família do condenado; a garantia
de vagas no sistema penitenciário, evitando o recolhimento de condenados e presos
provisórios em delegacias policiais; a oportunidade de estudo e trabalho para o preso,
mediante  convênios  com  órgãos  públicos  e  parcerias  com  entidades  de  direito
privado; a instalação de conselhos da comunidade em todas as comarcas do País e a
descentralização dos conselhos penitenciários; a criação de centros de observação
criminológica; a garantia de visitas obrigatórias de juízes e promotores de justiça aos
estabelecimentos prisionais;  a qualificação do pessoal penitenciário e o estímulo à
criação de escolas do serviço penitenciário nos Estados; a promoção de assistência
jurídica aos presos e a informatização do sistema penitenciário.

Em contrapartida,  as  ações voltadas  tanto para  a melhoria do  sistema prisional
quanto  para  a  reinserção  social  dos  egressos  e  a  prevenção  da  criminalidade
envolvem  uma  série  de  estratégias,  apresentando-se  como  de  fundamental
importância  o  fomento  à  implantação  de  programas  sociais,  à  participação
comunitária na elaboração de projetos locais de segurança pública e, em particular,
ao trabalho das entidades da sociedade civil atuantes na área.

Nesse sentido, reconhecemos a relevância do trabalho desenvolvido pelo Inespe e
consideramos  meritória  a  iniciativa  de  lhe  outorgar  o  título  de  utilidade  pública.
Ademais, de posse do título, ficará aberta a possibilidade para que se reivindiquem
benefícios  restritos  às  entidades  declaradas  de  utilidade  pública,  como  certas
isenções e imunidades tributárias. Isso poderá vir a colaborar para a continuação de
suas  atividades,  aqui  já  caracterizadas  como  importantes,  viabilizando  sua
manutenção e funcionamento.
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Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.847/2013, em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2014.
Lafayette de Andrada, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.496/2014
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
O governador  do  Estado encaminhou  a  esta  Casa,  por  meio  da  Mensagem nº

705/2014,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe,  que  dispõe  sobre  a  revisão  do  Plano
Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015 para o exercício de 2015.

Publicado  em  2/10/2014,  foi  a  proposição  distribuída  a  esta  comissão,  em
conformidade com o art. 160 da Constituição do Estado e com o art. 204, caput, do
Regimento Interno.

Em obediência ao rito regimental previsto no § 2º do art. 204, foi concedido prazo
de 20 dias para a apresentação de emendas, o qual foi prorrogado por acordo do
Colégio de Líderes. Foram recebidas, nesse período, 83 emendas.

Nos  termos do §  5º  do  art.  204 do Regimento  Interno,  esta  comissão  passa a
analisar o projeto e as emendas apresentadas.

Fundamentação
O Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - sistematiza, para um período

de quatro anos e de modo regionalizado, todos os programas que o governo pretende
desenvolver, com suas ações, isto é, todos os projetos e atividades previstos para
garantir a entrega à sociedade ou à própria administração pública de um produto -
bem, serviço ou transferências financeiras -, com os respectivos quantitativos físicos
e financeiros.

A revisão do PPAG, etapa inerente ao processo de planejamento, conforme previsto
no art. 8º da Lei nº 20.024, de janeiro de 2012, objetiva avaliar os programas e ações
propostos e corrigir os rumos, se necessário, para promover a adequação do plano à
realidade e a integração entre o PPAG e a Lei Orçamentária.

Segundo a exposição de motivos que acompanha a mensagem, a revisão do plano
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ora proposta contém “28 Programas Estruturadores que objetivam melhorar a vida
dos mineiros e consolidar a ascensão de Minas no cenário nacional”.

O Plano Plurianual de Ação Governamental se coaduna com a Lei nº 20.008, de
2012, que atualizou o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado - PMDI - para o
período 2011-2030.  O PMDI é o planejamento de longo prazo,  e sua atualização
trouxe inovações estruturais e metodológicas, definindo as grandes áreas de atuação
do  Estado  como Redes  de  Desenvolvimento  Integrado.  As  redes  constituem  um
arranjo  institucional  que  organiza  os  programas  e  as  ações  governamentais  e
possibilitam maior interlocução e cooperação intragovernamental e entre os níveis de
governo,  bem como do governo com a  sociedade.  Para  cada rede são definidas
metas  síntese,  que  se  desdobram  em  objetivos,  estratégias  e  indicadores,  com
índices para medir as transformações desejadas. Os indicadores são mensurados a
partir de um índice de referência. O PMDI estabelece ainda indicadores por região de
planejamento  para  as  áreas  de  saúde,  segurança  pública  e  educação,  em
consonância com a estratégia de regionalização da atuação da administração pública.

Em cada rede são estabelecidos programas cujo grau de prioridade é definido a
partir  da  classificação como estruturadores ou  associados.  Os estruturadores  são
programas estratégicos, que mobilizam alto volume de recursos e são capazes de
contribuir de modo mais efetivo para a consecução dos objetivos estratégicos de cada
rede,  com  impactos  mais  diretos  nos  indicadores  de  resultados  estabelecidos  no
PMDI.  Os  programas  associados  são  aqueles  que  colaboram  com  os  programas
estruturadores e atuam de forma sinérgica com esses, para o alcance dos objetivos
estratégicos e resultados finalísticos estabelecidos em cada rede no PMDI. Há ainda
os programas especiais, aqueles necessários à manutenção do aparelho do Estado,
como  Apoio  à  Administração  Pública,  Obrigações  Especiais  e  Reserva  de
Contingência  (999),  que  não  apresentam  identificação  direta  com  as  Redes  de
Desenvolvimento Integrado.

Os programas se desdobram em ações, que são a unidade mínima do plano e que
fazem a ligação com o Orçamento Anual. As ações são os projetos e as atividades da
administração pública.  Nos programas estruturadores, as  ações, por sua vez,  são
classificadas como projetos e processos estratégicos. Os projetos estratégicos são



1917
____________________________________________________________________________

ações  que  resultam  em  um  produto  novo  -  bem  ou  serviço  -,  fazendo  entregas
específicas  e  únicas  para  a  sociedade  ou  para  a  administração.  Os  processos
estratégicos correspondem a atividades do Estado,  isto  é,  a  ações perenes,  com
entregas de produtos que se mantêm e se repetem ao longo do planejamento.

Para  avaliar  o  plano,  o  governo  utiliza  como  indicadores  o  desempenho  na
execução das ações e seu grau de regionalização. O desempenho na execução das
ações é mensurado por meio de três índices: o primeiro é o percentual de ações com
desempenho físico (quantidade de produtos entregues)  satisfatório,  o  segundo se
refere ao percentual de ações com desempenho orçamentário satisfatório e o terceiro
mensura o grau de eficiência das ações, que consiste na relação percentual entre os
desempenhos físico e financeiro. Esses índices compõem o Relatório Institucional de
Monitoramento dos programas e ações do governo, elaborado bimestralmente pela
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag - e disponíveis em seu site.

No tocante à revisão do plano, o projeto em análise prevê o montante de recursos
de  R$91.015.553.410,00  (noventa  e  um  bilhões  quinze  milhões  quinhentos  e
cinquenta  e  três  mil  quatrocentos  e  dez  reais),  o  que  representa,  em  valores
nominais, um aumento de 11,68% em relação ao previsto para 2014.

Esse montante é composto pelos valores estimados para o orçamento fiscal  do
Estado, incluídas as receitas e despesas intraorçamentárias - R$83.354.988.573,00 -
e  para  o  orçamento  de  investimento  das  empresas  controladas  pelo  Estado  -
R$7.660.564.837,00  -,  e está  distribuído  em  220  programas  estruturadores  e
associados, que compõem as Redes de Desenvolvimento Integrado, e em programas
especiais.

A proposta de revisão para 2015 excluiu quatro programas estruturadores: Gestão
dos Complexos Hospitalares da Fhemig, Cidade Administrativa, Copa do Mundo 2014
e Mobilização para o Desenvolvimento Mineiro. Dessa forma, a carteira de programas
estruturadores  passou  a  constituir-se  de  28  programas  que,  juntos,  mobilizarão
recursos da ordem de R$17,43 bilhões. Em comparação com 2014, há um pequeno
acréscimo  no  valor  absoluto  destinado  aos  programas  estruturadores,  mas,  em
termos percentuais,  a participação desses programas no orçamento do Estado foi
reduzida de 21% para 19%. Os programas estruturadores com maior previsão de
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recursos  são:  Educação  para  Crescer  (R$6,63  bilhões),  Infraestrutura  de  Defesa
Social (R$1,88 bilhão), Minas Logística (R$1,65 bilhão) e Saúde Integrada (R$1,56
bilhão).

O projeto ora analisado estabelece também 153 programas associados, cujo valor
total previsto é de R$ 9,64 bilhões, o que representa 10,6% dos recursos estimados
para o orçamento de 2015. Em relação a 2014, há um aumento de 1,5%.

Quanto aos programas especiais, estima-se que mobilizarão R$63,94 bilhões em
2015, o que representa 70,3% do orçamento. Desse montante, destacam-se as ações
destinadas ao pagamento de despesas com pessoal (ativos, inativos e pensionistas),
as  obrigações  decorrentes  da  dívida  pública  fundada  e  as  transferências
constitucionais  a  municípios.  Em  relação  a  2014,  está  previsto  um  acréscimo  de
aproximadamente R$9,04 bilhões no valor destinado aos programas especiais.

Sob o prisma das Redes de Desenvolvimento Integrado, estima-se um montante de
recursos da ordem de R$27,07 bilhões para o exercício de 2015, sendo as redes com
maiores  volumes  de  recursos:  Educação  e  Desenvolvimento  Humano  (R$9,13
bilhões), Atenção em Saúde (R$8,28 bilhões), Infraestrutura (R$2,87 bilhões), Defesa
e Segurança (R$2,57 bilhões) e Desenvolvimento Econômico Sustentável  (R$2,54
bilhões).  Ressalte-se  que  as  Políticas  de  Saúde  e  de  Educação  têm  vinculação
constitucional  de  recursos,  o  que  justifica  seus  valores  bem  superiores  aos  das
demais.  As  Redes  de  Infraestrutura,  Defesa  e  Segurança  e  Desenvolvimento
Econômico  Sustentável,  por  outro  lado,  resultam  de  opções  discricionárias  do
governo.

Ainda  com  relação  às  Redes  de  Desenvolvimento  Integrado,  verifica-se  um
decréscimo no montante de recursos planejado para 2015 em relação ao programado
para  2014 nas  Redes  de  Infraestrutura;  Desenvolvimento  Econômico Sustentável;
Governo Integrado, Eficiente e Eficaz; Desenvolvimento Social e Proteção; Identidade
Mineira; Desenvolvimento Rural e Cidades.

O quadro abaixo apresenta uma comparação dos recursos alocados nas redes de
desenvolvimento e nos programas especiais do Estado, de acordo com os projetos de
lei de revisão do PPAG para 2014 e para 2015. Apresenta também a diferença entre
os valores estimados para os dois anos, o percentual correspondente a essa variação
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e a participação de cada rede no aumento orçamentário. Observa-se um acréscimo
de recursos de R$9,5 bilhões em 2015, o qual inclui a despesa intraorçamentária, que
são aplicações diretas decorrentes de operações entre órgãos, fundos e entidades
integrantes  do  orçamento  fiscal.  Essa  despesa  representa  20%  do  aumento  de
recursos, correspondendo a R$1,9 bilhão, o que resulta em um incremento líquido da
ordem de R$7,6 bilhões.

Cabe  mencionar  que  96%,  ou  R$9,1  bilhões,  do  aumento  de  recursos  estão
direcionados para os programas especiais. Isso se deve especialmente à ampliação
do orçamento para a amortização de dívidas da Cemig, de cerca de R$2,5 bilhões.
Além  disso,  destaca-se  o  aumento  destinado  às  despesas  de  pessoal  de
aproximadamente 24%.

Juntas as Redes de Atenção em Saúde, Educação e Desenvolvimento Humano,
Defesa e Segurança e Ciência, Tecnologia e Inovação obtiveram a participação de
24% no incremento orçamentário, correspondendo a R$2,3 bilhões. A maior parte do
aumento de recursos na rede de Atenção em Saúde ocorreu devido à elevação da
despesa  intraorçamentária  em  razão  de  um  rearranjo  que  teve  o  objetivo  de
concentrar a execução orçamentária das fundações vinculadas à saúde, de modo a
atender à Lei Complementar Federal nº 141, de 2012. Já a elevação de recursos na
rede de Educação e Desenvolvimento Humano se deveu, principalmente, ao aumento
do orçamento dos programas Pró-Escola, Cooperação Estado e Município na Área
Educacional e Atendimento ao Ensino Profissional. Com relação à rede de Defesa e
Segurança,  destaca-se  o  aumento  orçamentário  do  programa  Infraestrutura  de
Defesa Social, destinado especialmente ao pagamento de pessoal e ao custeio. Por
fim, a elevação do orçamento da Rede de Ciência, Tecnologia e Inovação ocorreu,
sobretudo, em função do programa Desenvolvimento do Ensino Superior na Uemg,
decorrente da previsão de maior número de alunos na Uemg.

As  demais  redes  tiveram  seus  recursos  reduzidos,  e  o  total  correspondeu  a
aproximadamente 20% do valor orçado para 2014, equivalendo a R$1,9 bilhão. Entre
elas,  destaca-se  a  rede  de  Cidades,  cuja  diminuição  de  orçamento  se  deveu,
principalmente, à exclusão do programa Copa do Mundo. Com relação à rede de
Desenvolvimento  Econômico  Sustentável,  a  redução  orçamentária  é  explicada
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especialmente pela redução dos investimentos a serem realizados pela Cemig. A rede
de  Infraestrutura  teve  seus  recursos  reduzidos  principalmente  em  decorrência  do
decréscimo do valor das operações de crédito.  Já a redução de recursos da rede
Identidade Mineira ocorreu em função da diminuição do valor de operações de crédito
destinado ao programa Circuitos Culturais de Minas Gerais.

O  decréscimo  do  volume  de  recursos  da  Rede  de  Desenvolvimento  Social  e
Proteção se  justifica  por  duas  razões  principais.  Em primeiro  lugar,  destaca-se  a
redução dos recursos de convênio com a União previstos para o programa Melhoria
da  Infraestrutura  Hídrica  no  Norte  e  Nordeste  de  Minas  Gerais.  Além  disso,  o
programa Jovens Mineiros Protagonistas foi transferido para a Rede de Educação.
Por  fim,  a  redução do orçamento  da  Rede de Desenvolvimento  Rural  se  deve  à
transferência do programa Leite pela Vida para a Rede de Desenvolvimento Social e
Proteção e à significativa redução de recursos do programa Apoio à Cadeia Produtiva
do Café, financiado com recursos do Fundo Estadual do Café - Fecafé.

COMPARATIVO DAS REDES DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO
2014 - 2015

* - O comparativo das redes de desenvolvimento integrado 2014-2015 foi publicado
no Diário do Legislativo, de 19.12.2014.

No que diz respeito aos programas incluídos ou excluídos, constantes no Anexo III
do  Volume  II  do  Projeto  de  Lei  nº  5.496/2014,  seis  programas  constam  como
incluídos, conforme Quadro 2.

Quadro 2 - Programas Incluídos
* - O Quadro 2 - Programas Incluídos - foi publicado no  Diário do Legislativo, de

19.12.2014.
Observe-se que o Programa 145 - Apoio a Execução de Ações e Serviços Públicos

de Saúde foi criado para cumprir o parágrafo único do art. 2º da Lei Complementar nº
141, que dispõe sobre a movimentação dos recursos no Fundo Estadual de Saúde -
FES. Desta forma, para o exercício de 2015 a execução das ações de saúde, por
órgãos e entidades do governo estadual, ocorrerá através do FES, por meio de ações
específicas. Com isso, vários programas que executavam os recursos em unidade
orçamentária diversa do FES serão excluídos, como veremos no Quadro 3.
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O Programa 136 - Desenvolvimento e Consolidação de Segmentos da Economia
Mineira tem como objetivo desenvolver e consolidar o emprego, trabalho e renda no
Estado,  ampliando  o  alcance  da  promoção  de  políticas  públicas  que  visem  ao
aumento  da  inserção  do  trabalhador  no  mercado.  Ações  que  contribuem  para  o
alcance de tal objetivo foram transferidas para este programa, permitindo a exclusão
de outros.

O Programa 151 - Educação Profissional para Inserção no Mundo do Trabalho foi
criado a partir da elevação do status da Ação 4.530 - Qualificação para o Trabalhador
para  Inserção  no  Mundo  do  Trabalho,  de  forma  a  potencializar  a  inserção  dos
trabalhadores  no  mercado,  por  meio  de  sua  qualificação  em  competências
específicas, e favorecer a criação de alternativas de geração de emprego e renda.

O Programa 148 - Correição Administrativa foi instituído a partir da reestruturação
do Programa 255 -  Auditoria  Interna Governamental,  uma vez que era necessário
criar um programa que atendesse a área de correição administrativa.

O Programa 128 - Modernização Fiscal foi  criado para propiciar  a realização de
ações e projetos estratégicos, tendo em vista que está em negociação com o Banco
Interamericano  de  Desenvolvimento  -  BID  -  um  financiamento  para  garantir  a
continuidade da modernização da gestão fiscal da Secretaria de Estado de Fazenda
de Minas Gerais.

Já o Programa 106 - Desenvolvimento da Infraestrutura Governamental foi criado
para  criar  carteira  de  programas  e  ações  para  recepcionarem os  convênios  sub-
rogados da saúde, da educação e da Secretaria de Estado de Defesa Social - Seds -,
conforme solicitação da Seplag.

Quanto  aos programas excluídos,  estão  relacionados vinte  e três  no  Quadro 3.
Desses,  6  programas  são da  Rede  de  Atenção  em  Saúde.  A justificativa  para  a
exclusão dos programas dessa rede é a adequação à Lei Complementar nº 141, que
determina que a execução das ações de saúde deve ocorrer  somente através do
FES. Dessa forma, as ações constantes na unidade orçamentária 01321 - Secretaria
de Estado de Saúde - deverão ser excluídas e o recurso será movimentado pelo FES
através de uma única ação de repasse. Na Rede de Ciência e Tecnologia, a exclusão
de programas também se deve à adequação da legislação que criou o Instituto de
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Geoinformação e Tecnologia - IGTEC -, fundindo o Instituto de Geociências Aplicadas
- IGA - e a Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais - Cetec.

Vários programas foram excluídos por terem cumprido seus objetivos: o Programa
007 - Copa do Mundo 2014, que foi criado em função de um evento já realizado; o
Programa 006, que visava à implantação da Cidade Administrativa; o Programa 225 -
Cultura, Memória e Cidadania, que concluiu o restauro da igreja Nossa Senhora das
Graças no Barreiro de Araxá; o Programa 292 - Desenvolvimento da Infraestrutura
Governamental, que finalizou suas entregas; o Programa 224 - Apoio a Infraestrutura,
Construção e Dinamização Econômica Municipal, cujas ações de pavimentação de
estradas  foram  concluídas  e  excluídas;  e  o  Programa 749  -  Regime  Próprio  de
Previdência  Social,  uma  vez  que  o  respectivo  Fundo  foi  extinto  pela  Lei
Complementar 131, de 2013.

Nos demais casos, de uma forma geral,  as ações que compunham o programa
foram transferidas para  outros  programas ou para outros  órgãos executores,  com
vistas a conferir melhor gerenciamento aos recursos e a permitir  um planejamento
mais aderente à metodologia de elaboração do PPAG, com produtos específicos e
melhor contextualizados na política pública como um todo.

Quadro 3 - Programas  Excluídos
* - O Quadro 3 - Programas Excluídos - foi publicado no Diário do Legislativo, de

19.12.2014.
Com relação à inclusão de ações, foram previstas 111 novas ações para o exercício

2015. Por outro lado, 156 foram excluídas e 19 foram remanejadas entre programas.
No total, o plano prevê 886 ações.

Além das várias justificativas citadas para a exclusão de ações - cumprimento dos
objetivos, adequação à legislação, término de contratos de financiamento, opção de
se executar o objeto da ação em outra ação já existente -, há ainda o fato de uma
ação ser decorrente de emenda da Comissão de Participação Popular e não haver
previsão orçamentária para a realização das atividades.

Para o exercício de 2015, esta Casa promoveu audiências públicas na capital, no
mês  de  novembro  de  2014,  para  discutir  as  ações  do  PPAG,  bem  como colher
sugestões  para  o  seu  aprimoramento.  Neste  ano, não  houve  interiorização  das
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audiências,  como  em  anos  anteriores.  Por  outro  lado,  ocorreu  uma  inovação  no
processo, uma vez que foram recebidas sugestões populares on line por meio do site
da  Assembleia.  Desse  processo,  resultaram  226  sugestões  populares  que,  após
análise da Comissão de Participação Popular, foram transformadas em 135 propostas
de ação legislativa acolhidas na forma de 47 emendas ao projeto de lei de revisão do
PPAG e 39 emendas ao Projeto de Lei Orçamentária.

Em razão do acompanhamento das políticas públicas setoriais e da promoção de
audiências públicas para o monitoramento do PPAG 2012-2015 e para a revisão do
plano  para  o  exercício  de  2015,  as  comissões  participaram  ativamente  dessa
discussão. Destaca-se a apresentação de uma emenda pela Comissão Extraordinária
das Águas.

Apresentamos ainda algumas emendas para corrigir erros materiais, permitir maior
adequação dos produtos às finalidades das ações e regionalizar suas metas física e
financeira.

Ressalte-se também que foram propostas alterações em algumas ações do PPAG,
com o intuito de garantir a articulação, a interdependência e a compatibilidade entre
as  leis  do  ciclo  orçamentário,  bem  como  de  adequá-las  à  nova  distribuição  de
recursos orçamentários decorrente da aprovação de emendas de autoria parlamentar
ao orçamento. A compatibilização do PPAG com o orçamento representa um ganho
de qualidade nas leis do ciclo orçamentário.

O  PPAG  revela  as  preferências  governamentais.  Sua  análise  nos  mostra  as
decisões de ação do governo,  demonstrando não apenas o  que deve ser  feito  e
como, mas também a quantidade de bens e serviços resultantes e seu custo social.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 5.496/2014, em

turno único, com as Emendas nºs 32 e 33 apresentadas por parlamentares; com as
Emendas nºs 36 a 38, 40, 42 a 45, 47 a 54, 56 a 58 e 61 a 82, apresentadas pela
Comissão de Participação Popular; com as Subemendas nº 1 às Emendas nºs 31, 39,
41, 46, 55, 59 e 60 e com as Emendas nºs 84 a 144 apresentadas ao final do parecer;
e pela rejeição das Emendas nºs 3 a 25, 34, 35 e 83.

A Emenda nº 31, apresentada por parlamentar, e as Emendas nºs 39, 41, 46, 55, 59
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e 60, apresentadas pela Comissão de Participação Popular, ficam prejudicadas pela
aprovação das respectivas subemendas.

A seguir,  relacionamos  as  emendas  que  ficam  prejudicadas  pela  aprovação de
outras emendas: a Emenda nº 1 fica prejudicada pela aprovação da Emenda nº 52; a
Emenda nº 2 fica prejudicada pela aprovação da Emenda nº 46; e a Emenda nº 26
fica prejudicada pela aprovação da Subemenda nº 1 à Emenda nº 60.

As Emendas nºs 27 a 30 foram retiradas pelo autor.
É necessário destacar que as Subemendas nº 1 às Emendas nºs 39, 41, 46, 55 e

59; e as Emendas nºs 95 a 144 foram apresentadas para compatibilizar o plano com
as alterações feitas no Orçamento.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 31
Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Programa: 297 - ENSINO E TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA

DE DEFESA SOCIAL
Ação: 2144 - CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO SISTEMA

SOCIOEDUCATIVO
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - As metas físicas e financeiras por região do Estado foram publicadas no Diário

do Legislativo de 19.12.2014.
Cancelamento Compensatório:
Valor (R$): 150.000,00 - Programa: 999 - Reserva de Contingência - Ação: 9999 -

Reserva de Contingência
SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 39

(originada da Proposta de Ação Legislativa nº 2.049/2014)
Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Programa: 123 -  DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO À CULTURA E AOS SEUS

MECANISMOS DE PRODUÇÃO
Ação: 4409 - ESTÍMULO À PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO CULTURAL
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - As metas físicas e financeiras por região do Estado foram publicadas no Diário

do Legislativo de 19.12.2014.
Cancelamento Compensatório:
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Valor (R$): 450.000,00 - Programa: 999 - Reserva de Contingência - Ação: 9999 -
Reserva de Contingência

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 41
(originada da Proposta de Ação Legislativa nº 2.054/2014)

Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Programa: 131 - PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL
Ação: 4514 - APOIO À CULTURA POPULAR E IMATERIAL
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - As metas físicas e financeiras por região do Estado foram publicadas no Diário

do Legislativo de 19.12.2014.
Cancelamento Compensatório:
Valor (R$): 195.000,00 - Programa: 999 - Reserva de Contingência - Ação: 9999 -

Reserva de Contingência
SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 46

(originada da Proposta de Ação Legislativa nº 2.061/2014)
Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Programa: 011 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Ação: 4203 - EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS
Mudança  de  nome  para:  EDUCAÇÃO  EM  DIREITOS  HUMANOS  e  Escola  de

Conselhos
Mudança  de  finalidade  para:  PROMOVER  FORMAÇÃO  CONTINUADA  EM

DIREITOS  HUMANOS  JUNTO  AOS  CIDADÃOS,  GESTORES  ESTADUAIS  E
MUNICIPAIS, POR MEIO DA ESCOLA DE FORMAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS, e
capacitar continuamente os conselheiros dos conselhos municipais e dos estaduais
vinculados à Sedese, POR MEIO DA ESCOLA DE CONSELHOS.

Mudança de produto para: PESSOA CAPACITADA
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - As metas físicas e financeiras por região do Estado foram publicadas no Diário

do Legislativo de 19.12.2014.
SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 55

(originada da Proposta de Ação Legislativa nº 2.076/2014)
Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária



1926
____________________________________________________________________________

Programa: 267 - PROGRAMA DE GERAÇÃO DE RENDA
Ação:  4173  -  APOIO  À  COMERCIALIZAÇÃO  DA  ECONOMIA  POPULAR

SOLIDÁRIA E OUTROS EMPREENDIMENTOS
Mudança de nome para: Apoio à comercialização da economia popular solidária
Mudança  de  finalidade  para:  Apoiar  empreendimentos  da  economia  popular

solidária na área de comercialização de produtos e serviços, por meio da realização
de feiras regionais e da implantação de pontos fixos de venda.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - As metas físicas e financeiras por região do Estado foram publicadas no Diário

do Legislativo de 19.12.2014.
Cancelamento Compensatório:
Valor (R$): 980.000,00 - Programa: 999 - Reserva de Contingência - Ação: 9999 -

Reserva de Contingência
SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 59

(originada da Proposta de Ação Legislativa nº 2.112/2014)
Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Programa:  161  -  DESENVOLVIMENTO  SUSTENTÁVEL  DA  AGRICULTURA

FAMILIAR
Ação:  4114  -  FOMENTO  À  ATIVIDADE  PRODUTIVA E  À  ORGANIZAÇÃO  DA

AGRICULTURA FAMILIAR
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - As metas físicas e financeiras por região do Estado foram publicadas no Diário

do Legislativo de 19.12.2014.
Cancelamento Compensatório:
Valor (R$): 600.000,00 - Programa: 999 - Reserva de Contingência - Ação: 9999 -

Reserva de Contingência
SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 60

(originada da Proposta de Ação Legislativa nº 2.114/2014)
Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Programa: 130 - INFRAESTRUTURA RURAL
Ação: 4184 - CONSERVAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS
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Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - As metas físicas e financeiras por região do Estado foram publicadas no Diário

do Legislativo de 19.12.2014.
Cancelamento Compensatório:
Valor (R$): 510.000,00 - Programa: 999 - Reserva de Contingência - Ação: 9999 -

Reserva de Contingência
EMENDA Nº 84

Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Texto da emenda: Dê-se ao art. 2º a seguinte redação:
"Art. 2º - Os Anexos I, II, III e IV integram esta lei, nos seguintes termos:
I - o Anexo I contém os programas e as ações da administração pública estadual

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

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

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

IV - o Anexo IV contém as alterações efetuadas em programas e ações introduzidas
no  âmbito  do  Poder  Legislativo  a  serem  incorporadas  pelo  Poder  Executivo  aos
Anexos I e II desta Lei.

§1º - Os Anexos I e II desta Lei, depois de efetuada a incorporação a que se refere
o inciso IV do caput, atualizam os Anexos I e II da Lei nº 20.024, de 2012, contendo
as  respectivas  inclusões  e  alterações,  qualitativas  ou  quantitativas,  efetuadas  em
programas, indicadores, ações e demais atributos.

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

§3º  -  Consideram-se dispositivos  do  inciso  IV  do  caput  os  itens  constantes  do
Anexo IV desta Lei.".
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EMENDA Nº 85
Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:
"Art. (...) - A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag - publicará

informações sobre a estrutura analítica de cada ação dos programas estruturadores,
o detalhamento do produto, a execução física e financeira, assim como as principais
entregas  efetivadas,  de  cada  subprojeto  e  subprocesso,  no  relatório  anexo  aos
relatórios bimestrais de monitoramento do PPAG 2012-2015.".

EMENDA Nº 86
Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Texto da emenda: Dê-se a seguinte redação ao art. 3º:
“Art.  3º  -  Os  Poderes  Legislativo  e  Executivo  efetuarão  ajustes  decorrentes  de

emendas parlamentares e necessários à compatibilização do planejamento para o
exercício de 2015 contido na revisão do PPAG 2012-2015 e da Lei Orçamentária para
o mesmo exercício.”.

EMENDA Nº 87
Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:
"Art. (...) - Serão realizadas em 2015, no âmbito do Poder Legislativo, audiências

públicas de avaliação dos resultados alcançados pelos programas estruturadores.".
EMENDA Nº 88

Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Texto da emenda: Dê-se ao art. 4º a seguinte redação:
Art.  4º  -  O  Poder  Executivo,  a  fim  de  viabilizar  a  compatibilização  entre  o

planejamento e o orçamento para o exercício de 2015, poderá transpor, remanejar,
transferir ou utilizar, total ou parcialmente, programas, ações, metas, indicadores e
dotações  orçamentárias,  em  decorrência  da  extinção,  da  transformação,  da
transferência, da incorporação ou do desmembramento de órgãos e entidades ou de
alterações  de  suas  competências  ou  atribuições  autorizadas  por  lei  que  altere  a
estrutura orgânica da administração pública do Poder Executivo.
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EMENDA Nº 89
Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Programa: 132 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL
Ação: 1011 - DESAPROPRIAÇÃO E REMOÇÃO DE FAMÍLIAS NO ÂMBITO DO

PROGRAMA DE DESPOLUIÇÃO DA LAGOA DA PAMPULHA - META 2014
Mudança  de  nome  para:  desapropriação  e  remoção  de  famílias  no  âmbito  do

programa de despoluição da Lagoa da Pampulha
EMENDA Nº 90

Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Programa: 002 - SAÚDE INTEGRADA
Ação:  4024  -  DESENVOLVIMENTO  PRODUTIVO  -  PRODUÇÃO  DE

ANTIRRETROVIRAIS E MEDICAMENTOS ESPECIAIS
Mudança de unidade de medida para: UNIDADE
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - As metas físicas e financeiras por região do Estado foram publicadas no Diário

do Legislativo de 19.12.2014.
EMENDA Nº 91

Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Programa: 002 - SAÚDE INTEGRADA
Ação: 4420 - PRODUÇÃO DE FITOTERÁPICOS E MEDICAMENTOS BÁSICOS -

FARMÁCIA DE MINAS
Mudança de unidade de medida para: UNIDADE
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - As metas físicas e financeiras por região do Estado foram publicadas no Diário

do Legislativo de 19.12.2014.
EMENDA Nº 92

Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Programa: .... - Gestão da Política do Idoso
Rede: Rede de Desenvolvimento Social e Proteção
Unidade Responsável: 4601 - FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DO IDOSO
Tipo de Programa: Atividade Fim do Orçamento Fiscal
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Objetivo: Apoiar municípios e entidades sociais na implantação, implementação e
controle da política de atendimento aos direitos da pessoa idosa.

Objetivo  Estratégico:  -  ROMPER  O  CICLO  DA  POBREZA  E  REDUZIR  A
DESIGUALDADE SOCIAL

Resultado Finalístico: - PROPORÇÃO DE POBRES
Ação:  ....  -  Apoio  aos  municípios  e  entidades nos  serviços  de  atendimento  aos

direitos da pessoa idosa
Unidade Orçamentária: 4601 - FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DO IDOSO
Finalidade:  Captar  recursos  e  financiar  políticas  públicas,  programas,  projetos  e

ações voltados para a pessoa idosa.
Produto: PROJETO APOIADO
Unidade de medida: PROJETO
Metas por região (R$1,00)
* - As metas físicas e financeiras por região do Estado foram publicadas no Diário

do Legislativo de 19.12.2014.
Cancelamento Compensatório:
Valor (R$):  1.000,00 - Programa: 999 - Reserva de Contingência -  Ação: 9999 -

Reserva de Contingência
EMENDA Nº 93

Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Programa: 706 - PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
Ação: .... - Realização de exames nas ações de investigação de paternidade
Unidade Orçamentária:  4031 - FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO

ESTADO DE MINAS GERAIS
Finalidade: Pagar despesas com exame de ácido desoxirribonucléico - DNA - para

os  benefícios  da  assistência  judiciária  gratuita  nas  ações  de  investigação  de
paternidade.

Produto: Exame realizado
Unidade de medida: UNIDADE
Metas por região (R$1,00)
* - As metas físicas e financeiras por região do Estado foram publicadas no Diário

do Legislativo de 19.12.2014.
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Cancelamento Compensatório:
Valor (R$): 1.000.000,00 - Programa: 999 - Reserva de Contingência - Ação: 9999 -

Reserva de Contingência
EMENDA Nº 94

Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Programa:  262  -  DESENVOLVIMENTO  DE  ATIVIDADES  DE  EDUCAÇÃO,

CAPACITAÇÃO E PESQUISA APLICADA EM ÁGUAS
Ação: .... - Estruturação da “Cidade das Águas” - Fundação Hidroex
Unidade  Orçamentária:  2451  -  FUNDAÇÃO  CENTRO  INTERNACIONAL  DE

EDUCAÇÃO, CAPACITAÇÃO E PESQUISA APLICADAS EM ÁGUAS
Finalidade: Aquisição de móveis e equipamentos para estruturação da “Cidade das

Águas” - Fundação Hidroex.
Produto: UNIDADE ESTRUTURADA
Unidade de medida: UNIDADE
Metas por região (R$1,00)
* - As metas físicas e financeiras por região do Estado foram publicadas no Diário

do Legislativo de 19.12.2014.
Cancelamento Compensatório:
Valor (R$): 5.000.000,00 - Programa: 999 - Reserva de Contingência - Ação: 9999 -

Reserva de Contingência
EMENDA Nº 95

Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Programa: 714 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REPAROS DE BENS IMÓVEIS
Ação: 1064 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE SEDES PRÓPRIAS
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - As metas físicas e financeiras por região do Estado foram publicadas no Diário

do Legislativo de 19.12.2014.
EMENDA Nº 96

Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Programa: 053 - SANEAMENTO PARA TODOS
Ação: 1098 - SANEAMENTO DE MINAS
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Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - As metas físicas e financeiras por região do Estado foram publicadas no Diário

do Legislativo de 19.12.2014.
EMENDA Nº 97

Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Programa: 132 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL
Ação:  1107  -  APOIO  AOS  MUNICÍPIOS  EM  INTERVENÇÕES  DE

INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - As metas físicas e financeiras por região do Estado foram publicadas no Diário

do Legislativo de 19.12.2014.
EMENDA Nº 98

Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Programa: 169 - DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO MINEIRO
Ação: 1121 - INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - As metas físicas e financeiras por região do Estado foram publicadas no Diário

do Legislativo de 19.12.2014.
EMENDA Nº 99

Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Programa: 160 - APOIO PARA O DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL GESTÃO E

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS
Ação: 1167 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

MUNICIPAL - PADEM
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - As metas físicas e financeiras por região do Estado foram publicadas no Diário

do Legislativo de 19.12.2014.
EMENDA Nº 100

Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Programa: 020 - INFRAESTRUTURA DE DEFESA SOCIAL
Ação: 1197 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL
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Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - As metas físicas e financeiras por região do Estado foram publicadas no Diário

do Legislativo de 19.12.2014.
EMENDA Nº 101

Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Programa: 034 - MINAS MAIS SEGURA
Ação: 1283 - POLÍCIA PARA A CIDADANIA
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - As metas físicas e financeiras por região do Estado foram publicadas no Diário

do Legislativo de 19.12.2014.
EMENDA Nº 102

Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Programa:  189  -  EXERCÍCIO  DA  POLÍCIA  JUDICIÁRIA  E  INVESTIGAÇÃO

CRIMINAL
Ação:  1344  -  CONSTRUÇÃO,  REFORMA,  AMPLIAÇÃO  E  ESTRUTURAÇÃO

LOGÍSTICA DAS UNIDADES
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - As metas físicas e financeiras por região do Estado foram publicadas no Diário

do Legislativo de 19.12.2014.
EMENDA Nº 103

Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Programa: 112 - VIABILIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA RURAL
Ação: 2005 - INFRAESTRUTURAS DO SETOR AGROPECUÁRIO
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - As metas físicas e financeiras por região do Estado foram publicadas no Diário

do Legislativo de 19.12.2014.
EMENDA Nº 104

Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Programa: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA -
Ação: 2009 - DIREÇÃO ADMINISTRATIVA
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
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* - As metas físicas e financeiras por região do Estado foram publicadas no Diário
do Legislativo de 19.12.2014.

EMENDA Nº 105
Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Programa: 291 - COLÉGIO ESTADUAL ORDEM E PROGRESSO
Ação:  2031  -  DESENVOLVIMENTO  DO  ENSINO  FUNDAMENTAL -  COLÉGIO

ESTADUAL ORDEM E PROGRESSO
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - As metas físicas e financeiras por região do Estado foram publicadas no Diário

do Legislativo de 19.12.2014.
EMENDA Nº 106

Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Programa: 160 - APOIO PARA O DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL GESTÃO E

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS
Ação: 2045 - APOIO A GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - As metas físicas e financeiras por região do Estado foram publicadas no Diário

do Legislativo de 19.12.2014.
EMENDA Nº 107

Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Programa: 246 - SEGURANÇA ALIMENTAR
Ação: 2046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE SEGURANÇA

ALIMENTAR DE MINAS GERAIS (CONSEA/MG)
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - As metas físicas e financeiras por região do Estado foram publicadas no Diário

do Legislativo de 19.12.2014.
EMENDA Nº 108

Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Programa: 170 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO -

CTPM
Ação:  2059  -  DESENVOLVIMENTO  DO  ENSINO  MÉDIO  DO  COLÉGIO

TIRADENTES DE MINAS GERAIS
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Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - As metas físicas e financeiras por região do Estado foram publicadas no Diário

do Legislativo de 19.12.2014.
EMENDA Nº 109

Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Programa: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Ação: 2085 - ADMINISTRAÇÃO DA AÇÃO EDUCACIONAL REGIONAL
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - As metas físicas e financeiras por região do Estado foram publicadas no Diário

do Legislativo de 19.12.2014.
EMENDA Nº 110

Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Programa: 294 - PROMOÇÃO DE DEFESA CIVIL
Ação: 2087 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES PREDIAIS DO CBMMG
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - As metas físicas e financeiras por região do Estado foram publicadas no Diário

do Legislativo de 19.12.2014.
EMENDA Nº 111

Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Programa: 025 - CULTIVAR, NUTRIR E EDUCAR
Ação: 2121 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - As metas físicas e financeiras por região do Estado foram publicadas no Diário

do Legislativo de 19.12.2014.
EMENDA Nº 112

Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Programa: 124 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
Ação:  4039  -  TRANSMISSÃO  TELEVISIVA  DE  PROGRAMAÇÃO  CULTURAL,

JORNALÍSTICA E INFORMATIVA
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - As metas físicas e financeiras por região do Estado foram publicadas no Diário

do Legislativo de 19.12.2014.
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EMENDA Nº 113
Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Programa: 149 - INCENTIVO AO ESPORTE
Ação: 4047 - INCENTIVO A PROJETOS ESPORTIVOS
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - As metas físicas e financeiras por região do Estado foram publicadas no Diário

do Legislativo de 19.12.2014.
EMENDA Nº 114

Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
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
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - As metas físicas e financeiras por região do Estado foram publicadas no Diário

do Legislativo de 19.12.2014.
EMENDA Nº 115

Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Programa: 110 - MELHORIA DA QUALIDADE AMBIENTAL
Ação: 4097 - GESTÃO DE EFLUENTES E DA QUALIDADE DO AR E DO SOLO
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - As metas físicas e financeiras por região do Estado foram publicadas no Diário

do Legislativo de 19.12.2014.
EMENDA Nº 116

Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Programa:  161  -  DESENVOLVIMENTO  SUSTENTÁVEL  DA  AGRICULTURA

FAMILIAR
Ação:  4116 - CONTROLE E GESTÃO SOCIAL DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE

AGRICULTURA FAMILIAR
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - As metas físicas e financeiras por região do Estado foram publicadas no Diário

do Legislativo de 19.12.2014.
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EMENDA Nº 117
Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Programa: 162 - DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE DIREITOS HUMANOS
Ação: 4120 - PROMOÇÃO DE DIREITOS HUMANOS
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - As metas físicas e financeiras por região do Estado foram publicadas no Diário

do Legislativo de 19.12.2014.
EMENDA Nº 118

Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Programa: 212 - MINAS OLÍMPICA
Ação: 4123 - BOLSA-ATLETA E BOLSA TÉCNICO
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - As metas físicas e financeiras por região do Estado foram publicadas no Diário

do Legislativo de 19.12.2014.
EMENDA Nº 119

Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Programa: 169 - DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO MINEIRO
Ação: 4132 - FEIRA AGROPECUÁRIA SUPERAGRO
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - As metas físicas e financeiras por região do Estado foram publicadas no Diário

do Legislativo de 19.12.2014.
EMENDA Nº 120

Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Programa: 149 - INCENTIVO AO ESPORTE
Ação: 4157 - APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - As metas físicas e financeiras por região do Estado foram publicadas no Diário

do Legislativo de 19.12.2014.
EMENDA Nº 121

Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Programa: 034 - MINAS MAIS SEGURA
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Ação: 4169 - PREVENÇÃO SOCIAL À CRIMINALIDADE
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - As metas físicas e financeiras por região do Estado foram publicadas no Diário

do Legislativo de 19.12.2014.
EMENDA Nº 122

Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Programa: 149 - INCENTIVO AO ESPORTE
Ação: 4171 - AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - As metas físicas e financeiras por região do Estado foram publicadas no Diário

do Legislativo de 19.12.2014.
EMENDA Nº 123

Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Programa:  233  -  COOPERAÇÃO  ESTADO  E  MUNICÍPIO  NA  ÁREA

EDUCACIONAL
Ação: 4191 - ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - As metas físicas e financeiras por região do Estado foram publicadas no Diário

do Legislativo de 19.12.2014.
EMENDA Nº 124

Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Programa: 141 - POLÍCIA OSTENSIVA
Ação: 4232 - POLICIAMENTO OSTENSIVO GERAL
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - As metas físicas e financeiras por região do Estado foram publicadas no Diário

do Legislativo de 19.12.2014.
EMENDA Nº 125

Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Programa: 140 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR NA UEMG
Ação: 4235 - ENSINO DE TERCEIRO GRAU
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
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* - As metas físicas e financeiras por região do Estado foram publicadas no Diário
do Legislativo de 19.12.2014.

EMENDA Nº 126
Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Programa: 271 - MELHORIA DA EDUCACÃO BÁSICA
Ação: 4272 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - As metas físicas e financeiras por região do Estado foram publicadas no Diário

do Legislativo de 19.12.2014.
EMENDA Nº 127

Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Programa: 011 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Ação: 4301 - COFINANCIAMENTO DO PISO MINEIRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - As metas físicas e financeiras por região do Estado foram publicadas no Diário

do Legislativo de 19.12.2014.
EMENDA Nº 128

Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Programa: 002 - SAÚDE INTEGRADA
Ação:  4308  -  GESTÃO  DA POLÍTICA  HOSPITALAR  -  FORTALECIMENTO  E

MELHORIA DA QUALIDADE DOS HOSPITAIS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
(PRO-HOSP)

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - As metas físicas e financeiras por região do Estado foram publicadas no Diário

do Legislativo de 19.12.2014.
EMENDA Nº 129

Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Programa: 162 - DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE DIREITOS HUMANOS
Ação:  4314  -  INDENIZAÇÕES  A  VÍTIMAS  DE  VIOLAÇÃO  DE  DIREITOS

HUMANOS
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
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* - As metas físicas e financeiras por região do Estado foram publicadas no Diário
do Legislativo de 19.12.2014.

EMENDA Nº 130
Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Programa: 124 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
Ação:  4350  -  GESTÃO  DE  PROJETOS  CULTURAIS  DA FUNDAÇÃO  CLÓVIS

SALGADO
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - As metas físicas e financeiras por região do Estado foram publicadas no Diário

do Legislativo de 19.12.2014.
EMENDA Nº 131

Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Programa: 021 - GESTÃO INTEGRADA DE DEFESA SOCIAL
Ação: 4362 - INVESTIGAÇÃO MODELO
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - As metas físicas e financeiras por região do Estado foram publicadas no Diário

do Legislativo de 19.12.2014.
EMENDA Nº 132

Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Programa: 294 - PROMOÇÃO DE DEFESA CIVIL
Ação: 4365 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - As metas físicas e financeiras por região do Estado foram publicadas no Diário

do Legislativo de 19.12.2014.
EMENDA Nº 133

Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Programa: 237 - ATENÇÃO À SAÚDE -
Ação: 4388 - FORTALECIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - As metas físicas e financeiras por região do Estado foram publicadas no Diário

do Legislativo de 19.12.2014.
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EMENDA Nº 134
Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Programa: 237 - ATENÇÃO À SAÚDE -
Ação: 4391 - FOMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - As metas físicas e financeiras por região do Estado foram publicadas no Diário

do Legislativo de 19.12.2014.
EMENDA Nº 135

Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Programa: 169 - DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO MINEIRO
Ação:  4429 -  INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO E A TRANSFERÊNCIA DA

TECNOLOGIA  DAS  CADEIAS  PRODUTIVAS  DA  AGROPECUÁRIA  E  DA
SILVICULTURA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - As metas físicas e financeiras por região do Estado foram publicadas no Diário

do Legislativo de 19.12.2014.
EMENDA Nº 136

Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Programa: 298 - APOIO ÀS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Ação:  4449  -  APOIO FINANCEIRO E  MATERIAL A ENTIDADES  VOLTADAS À

ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - As metas físicas e financeiras por região do Estado foram publicadas no Diário

do Legislativo de 19.12.2014.
EMENDA Nº 137

Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Programa:  189  -  EXERCÍCIO  DA  POLÍCIA  JUDICIÁRIA  E  INVESTIGAÇÃO

CRIMINAL
Ação: 4489 - REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS MÉDICO-LEGAIS
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - As metas físicas e financeiras por região do Estado foram publicadas no Diário

do Legislativo de 19.12.2014.
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EMENDA Nº 138
Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Programa:  277 -  PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA EM MINAS

GERAIS
Ação: 4506 - AÇÕES URBANÍSTICAS PONTUAIS
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - As metas físicas e financeiras por região do Estado foram publicadas no Diário

do Legislativo de 19.12.2014.
EMENDA Nº 139

Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Programa: 162 - DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE DIREITOS HUMANOS
Ação:  4554  -  APOIO  A  INCLUSÃO  SOCIAL  DOS  GRUPOS  E  INDIVÍDUOS

VULNERÁVEIS E HISTORICAMENTE DISCRIMINADOS
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - As metas físicas e financeiras por região do Estado foram publicadas no Diário

do Legislativo de 19.12.2014.
EMENDA Nº 140

Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Programa: 017 - PRÓ-ESCOLA
Ação:  4593  -  GESTÃO  DA INFRAESTRUTURA DO  SISTEMA ESTADUAL DE

EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - As metas físicas e financeiras por região do Estado foram publicadas no Diário

do Legislativo de 19.12.2014.
EMENDA Nº 141

Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Programa: 017 - PRÓ-ESCOLA
Ação:  4594  -  GESTÃO  DA INFRAESTRUTURA DO  SISTEMA ESTADUAL DE

EDUCAÇÃO - ENSINO MÉDIO
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - As metas físicas e financeiras por região do Estado foram publicadas no Diário

do Legislativo de 19.12.2014.
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EMENDA Nº 142
Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Programa: 266 - GESTÃO DA POLÍTICA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Ação:  4696  -  APOIO  AOS  MUNICÍPIOS  E  ENTIDADES  NOS  SERVIÇOS  DE

ATENDIMENTO AOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - As metas físicas e financeiras por região do Estado foram publicadas no Diário

do Legislativo de 19.12.2014.
EMENDA Nº 143

Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Programa: 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS
Ação: 7006 - PROVENTOS DE INATIVOS CIVIS E PENSIONISTAS
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - As metas físicas e financeiras por região do Estado foram publicadas no Diário

do Legislativo de 19.12.2014.
EMENDA Nº 144

Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Programa: 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS
Ação: 7798 - PARTICIPAÇÃO NO AUMENTO DO CAPITAL DE EMPRESAS
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - As metas físicas e financeiras por região do Estado foram publicadas no Diário

do Legislativo de 19.12.2014.
Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2014.
Zé Maia, presidente e relator - Lafayette de Andrada - Sebastião Costa - Gustavo

Corrêa - Wander Borges.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.497/2014

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

Em  atendimento  ao  disposto  no  art.  68,  inciso  III,  do  Ato  das  Disposições
Constitucionais  Transitórias  da  Constituição  mineira,  o  governador  do  Estado
encaminhou a esta Casa, por meio da Mensagem nº 706/2014, o projeto de lei em
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epígrafe, 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.

Publicado em 2/10/2014,  foi  o  projeto  distribuído  a  esta  comissão para receber
parecer, em conformidade com o art. 160 da Constituição do Estado e com o art. 204
do Regimento Interno.

Em obediência ao rito regimental previsto no § 2º do art. 204, foi concedido prazo
de 20 dias para a apresentação de emendas, o qual foi prorrogado por acordo do
Colégio de Líderes. Foram recebidas, nesse período, 477 emendas.

Fundamentação
O Projeto de Lei Orçamentária Anual - PLOA - para o próximo ano fiscal - Projeto de

Lei  nº  5.497/2014  -  foi  encaminhado  pelo  governador  do  Estado  à  Assembleia
Legislativa, conforme dispõem o art. 160 da Constituição do Estado e o art. 204 do
Regimento Interno, por meio da Mensagem nº 706/2014.

Grandes Números
O PLOA 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 conforme quadro abaixo:

MINAS GERAIS - Projeto de Lei de Orçamento Anual do Estado 
2014 e 2015 - Valores Atualizados

* - O Quadro Minas Gerais - Projeto de Lei de Orçamento Anual do Estado 2014 e
2015, valores atualizados, foi publicado no Diário do Legislativo, de 19.12.2014.

A proposta orçamentária para 2015 prevê recursos da ordem de R$91,02 bilhões,
correspondendo a um crescimento real de 6,36% em relação à proposta orçamentária
para  2014.  O  Orçamento  Fiscal,  no  montante  de  R$72,43  bilhões,  estima  um
crescimento real de 4,47% das receitas e despesas. Observa-se que grande parte do
aumento da proposta orçamentária advém do crescimento das Receitas e Despesas
Intraorçamentárias,  que  são  aplicações  diretas  decorrentes  de  operações  entre
órgãos, fundos e entidades integrantes do Orçamento Fiscal, estimado em 15,77%. O
Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado também prevê
um  crescimento  significativo,  qual  seja,  12,62%,  considerando  nesse  cálculo  a
inflação estimada no período.
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Parâmetros Macroeconômicos
Conforme a exposição de motivos do projeto, a estimativa de receita e despesa

para 2015 teve como base os parâmetros utilizados e divulgados no Projeto de Lei de
Diretrizes Orçamentárias da União - PLDO 2015 -, sintetizados no quadro abaixo.

Projeções das Variáveis Macroeconômicas 
* - O Quadro Projeções das Variáveis Macroeconômicas foi publicado no Diário do

Legislativo, de 19.12.2014.
Os  parâmetros  utilizados  para  o  exercício  de  2015  foram  revistos  quando

comparados com os parâmetros utilizados em 2014. Ainda assim, convém destacar
que  eles  divergem  dos  calculados  pelo  mercado,  de  acordo  com  o  Relatório  de
Mercado Focus,  do  Banco  Central,  de  14  de  novembro  de 2014.  Segundo  esse
relatório,  as  projeções  de inflação  para  2015,  medidas  pelo  IPCA e  pelo  IGP-DI,
atingem um percentual de 6,40% e 5,57%, respectivamente. No caso do crescimento
do Produto Interno Bruto - PIB -, a estimativa alcança 0,80% para esse mesmo ano.
Verifica-se, dessa forma, que os parâmetros macroeconômicos projetados pela União
estão mais otimistas quando comparados com os estimados pelo mercado.

Meta de Resultado Primário
A  programação  orçamentária,  de  acordo  com  o  art.  5º,  inciso  I,  da  Lei  de

Responsabilidade  Fiscal  -  LRF  -,  deve  ser  compatível  com  a  meta  de  superávit
primário definida no Anexo de Metas Fiscais - AMF -, da LDO.

Na LDO 2015, a meta de superávit primário do Estado de Minas Gerais foi estimada
em R$883,5 milhões, sendo esse valor parâmetro para a realização das despesas de
custeio  e  de  investimento  ao  longo  da execução orçamentária  para  2015.  Desse
modo,  a autorização na lei  orçamentária não garante as despesas com custeio e
investimento,  que passam  a depender  do  alcance da  meta  de  resultado primário
aprovada na LDO.

Note-se que a meta vem decrescendo em valores absolutos ao longo dos anos,
como mostrado abaixo:

MINAS GERAIS - Metas de Resultado Primário
2012-2015

* - O Quadro Minas Gerais - Metas de Resultado Primário 2012-2015, foi publicado
no Diário do Legislativo, de 19.12.2014.



1946
____________________________________________________________________________

Receita prevista
As  receitas  previstas  no  Orçamento  Fiscal  são  discriminadas  em  Receitas

Correntes,  Receitas  de  Capital,  Receita Intraorçamentária e Deduções da Receita
Corrente.  Como  se  observa  no  quadro  abaixo,  as  Receitas  Correntes  têm
preponderância  no  total  de  receitas  previstas,  estimando-se  uma arrecadação  de
R$76,91 bilhões para 2015. Quanto às Receitas de Capital, espera-se que tenham
diminuição real de 21,32% em relação ao previsto em 2014, atingindo R$3,55 bilhões
em 2015, principalmente devido à redução das operações de crédito.

MINAS GERAIS - Detalhamento da Receita Fiscal - valores atualizados
* - O Quadro Minas Gerais - Detalhamento da Receita Fiscal - valores atualizados

foi publicado no Diário do Legislativo, de 19.12.2014.
Receitas Correntes
No tocante às Receitas Correntes, a receita de maior expressão continua sendo a

Receita Tributária, representando 61,54% do montante total previsto para 2015. Em
valores constantes, isto é, atualizados pela inflação prevista no período, prevê-se um
crescimento  de  5,46%  da  Receita  Tributária  estimada  para  2015  em  relação  à
estimada para 2014.

O  principal  componente  dessa  categoria  é  o  Imposto  sobre  Circulação  de
Mercadorias  e  sobre  Prestações  de  Serviços  de  Transportes  Interestadual  e
Intermunicipal  e  de  Comunicação  -  ICMS  -,  que  representa  81,2%  da  Receita
Tributária e 49,97% da receita total do Estado. A estimativa é que a arrecadação do
ICMS seja 4,74% maior que a estimada em 2014, alcançando R$41,65 bilhões em
2015. Quanto ao Imposto sobre Veículos Automotores - IPVA -, prevê-se crescimento
real de 9,36% em sua arrecadação, em comparação com a previsão de 2014.

MINAS GERAIS - Detalhamento da Receita Fiscal - valores atualizados
* - O Quadro Minas Gerais - Detalhamento da Receita Fiscal - valores atualizados

foi publicado no Diário do Legislativo, de 19.12.2014.
Os recursos recebidos pelo Estado por meio de transferências correntes perfazem

17,41% do total  da receita prevista e também são representativos no  âmbito das
Receitas  Correntes.  A estimativa  é  de  aumento  de  3,59% nos  recursos  a  serem
recebidos,  o  que  significa  R$503,39  milhões  a  mais  que  o  projetado  para  2014,
totalizando R$14,51 bilhões em 2015.
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As transferências são constituídas, em sua maioria, pelos repasses constitucionais
da União relativos ao Fundo de Participação dos Estados  - FPE  -, com 46,96%, à
quota-parte do Imposto sobre Produtos Industrializados Exportados - IPI-exportação -,
com  10,61%,  à  quota-parte  da  Contribuição  do  Salário-Educação  - Qese  -,  com
7,41%, à quota-parte de compensação de perda do ICMS/exportação, com 2,53%, às
transferências de recursos do Sistema Único de Saúde - SUS -, com 15,73%. Quanto
à quota-parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico -  Cide  -, com
0%, há que se destacar  que o Poder  Executivo Federal,  por  meio  do Decreto nº
7.764,  de  22  de  junho  de  2012,  reduziu  a  zero  a  alíquota  incidente  sobre  os
combustíveis, razão pela qual não há previsão de recebimento dessa receita para os
exercícios de 2014 e 2015.

MINAS GERAIS - Detalhamento da Receita Fiscal - valores atualizados
* - O Quadro Minas Gerais - Detalhamento da Receita Fiscal - valores atualizados

foi publicado no Diário do Legislativo, de 19.12.2014.
O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização

dos Profissionais da Educação - Fundeb -, por envolver recursos das três esferas de
governo  -  União,  estados  e  municípios  -,  tem  sua  receita  classificada  como
Transferências Multigovernamentais.  No caso de Minas Gerais,  na composição do
Fundeb estão,  entre outros,  recursos de impostos estaduais  e impostos da União
partilhados com o Estado. A previsão é que o Fundeb tenha R$6,78 bilhões em 2015,
o que significa uma projeção de aumento real de 3,94% em seus recursos, reflexo do
aumento na projeção da arrecadação de impostos para este mesmo exercício.

Receitas de Capital
As Receitas de Capital, por sua vez, somam R$3,55 bilhões e representam 4,26%

do total de receitas. Têm maior expressividade as receitas de Operações de Crédito,
compondo  65,18% do  total  previsto.  Para  2015  está  estimado  o  recebimento  de
R$2,31 bilhões dessa receita, o que representa uma queda de, aproximadamente,
32,82% do estimado no ano anterior.

MINAS GERAIS - Detalhamento da Receita de Capital - valores atualizados
*  -  O  Quadro  Minas  Gerais  -  Detalhamento  da  Receita  de  Capital  -  valores

atualizados foi publicado no Diário do Legislativo, de 19.12.2014.
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O quadro abaixo evidencia o detalhamento da receita de Operações de Crédito
previstas para recebimento em 2015:

MINAS GERAIS - Detalhamento das Receitas de Operações de Crédito
* - O Quadro Minas Gerais - Detalhamento das Receitas de Operações de Crédito

foi publicado no Diário do Legislativo, de 19.12.2014.
Vinculação de Receitas
Finalmente,  no tocante à análise da estrutura geral das receitas, observa-se, no

quadro  abaixo,  que,  dos R$83,35 bilhões  de receita  previstos  para 2015,  apenas
47,62%  (R$39,69  bilhões)  são  recursos  ordinários  livres  do  Estado.  As  receitas
restantes  referem-se  a  recursos  vinculados,  como  a  alienação  de  ativos,  as
transferências da União, as transferências multigovernamentais, as transferências de
convênios  e  as  transferências  constitucionais  aos  municípios,  evidenciando-se  o
elevado grau de rigidez orçamentária, que se traduz no reduzido poder discricionário
de alocação de recursos por parte do Estado.

Cumpre  informar  ainda  que  mesmo  os  recursos  ordinários  livres  têm
obrigatoriedade de caráter constitucional  e legal  de despesa, tais como os gastos
com  saúde,  educação  e  pesquisa,  acabando  por  gerar  uma margem  ainda mais
reduzida de discricionariedade na alocação orçamentária.

MINAS GERAIS - Detalhamento da Receita Fiscal 2015 - valores atualizados
*  -  O  Quadro  Minas  Gerais  -  Detalhamento  da  Receita  Fiscal  2015  -  valores

atualizados foi publicado no Diário do Legislativo, de 19.12.2014.
Benefícios Fiscais
Os  benefícios  fiscais  do  grupo  de  Benefícios  Heterônomos,  isto  é,  benefícios

aprovados  nacionalmente,  independentemente  da  decisão  do  Estado,  como  o
Simples Nacional e a Lei Kandir, são estimados em R$6,30 bilhões e correspondem,
conforme o PLOA 2015, respectivamente, a 8,20% e 12,29% das Receitas Corrente e
Tributária.

Os novos benefícios, isto é, as renúncias aprovadas ou prorrogadas pelo Estado a
partir de 2014 com impacto em 2015, são estimados em R$214,45 milhões, o que
corresponde a 0,28% da Receita Corrente e a 0,42% da Receita Tributária estimadas
para 2015.
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Comparando as propostas do PLOA 2014 e 2015, percebe-se uma queda de 3,25%
nos Benefícios Heterônomos e um aumento de 42,92% em Novos Benefícios, este
último decorrente principalmente da redução da base de cálculo do ICMS e aumento
na concessão de crédito presumido e regime especial deste imposto.

MINAS GERAIS - Benefícios Fiscais
PLOA 2014-PLOA 2015 - Valores Atualizados

* - O Quadro Minas Gerais - Benefícios Fiscais PLOA 2014-PLOA 2015 - Valores
Atualizados foi publicado no Diário do Legislativo, de 19.12.2014.

Despesa Fiscal
A despesa total prevista para 2015 é de R$72,43 bilhões, descontadas as despesas

intraorçamentárias,  que são aplicações diretas decorrentes de operações entre os
órgãos, fundos e entidades integrantes do Orçamento Fiscal, sendo estimadas em
R$10,93 bilhões na proposta de LOA 2015.

Da despesa total, R$30,69 bilhões são provenientes de recursos ordinários (fonte
10) e R$41,74 bilhões de recursos vinculados, o que evidencia o grande montante de
despesas  provenientes  de  obrigações  constitucionais  e  legais.  Cabe  destacar
também que, quando comparado com o projeto de lei orçamentária de 2014, houve
um aumento nas despesas com recursos ordinários e vinculados da ordem de 16% e
5%, respectivamente.

No que tange à análise da despesa por função ressaltamos o aumento significativo
das funções segurança pública e saúde quando comparadas com o projeto de lei de
2014,  alcançando  84%  e  34%,  respectivamente.  Tal  aumento  é  ocasionado  pelo
reflexo das políticas públicas aplicadas pelo atual governo nestas áreas.

No  quadro  a  seguir,  estão  explicitados  os  valores  programados  por  grupo  de
despesa e sua comparação com o programado em 2014.

MINAS GERAIS - Despesa Fiscal por Grupo de Despesa
PLOA 2014- PLOA 2015 - Valores Atualizados

* - O Quadro Minas Gerais - Despesa Fiscal por Grupo de Despesa PLOA 2014 -
PLOA  2015  -  Valores  Atualizados  foi  publicado  no  Diário  do  Legislativo,  de
19.12.2014.

Na  categoria  de  Despesas  Correntes,  as  despesas  com  Pessoal  e  Encargos
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Sociais  são as mais representativas,  correspondendo a 47,89% da despesa fiscal
total.  O  crescimento  real  em  relação  à  proposta  de  2014  é  de  7,03%,  o  que
analisaremos a seguir.

O  grupo  Juros  e  Encargos  da  Dívida  corresponde  a  4,48%  da  despesa  total
prevista, apresentando um crescimento de 12,99% em relação ao previsto para 2014.

O grupo Outras Despesas Correntes, o segundo mais representativo, corresponde
a 33,62% da despesa fiscal total, apresentando um crescimento de 7,29% em relação
a 2014.  Para  uma análise  mais  apurada,  o grupo foi  separado didaticamente  em
Custeio  e  Transferências  Constitucionais  aos  Municípios.  As  transferências  aos
municípios, decorrentes de determinação constitucional, são constituídas de parcelas
do ICMS, do IPVA, do IPI, da Cide e da Dívida Ativa e Multas e Juros de Mora do
ICMS e IPVA.

No  subgrupo  Transferências  Constitucionais  aos  Municípios,  responsável  por
17,58% do gasto total, verifica-se um crescimento real de 5,41%.

No  subgrupo  Custeio,  que  exprime o  custo  operacional  da  implementação  das
políticas públicas pela administração pública estadual, sendo responsável por 16,04%
da despesa total, verifica-se um crescimento de 9,43% em relação ao programado no
ano anterior.

Por fim, na categoria Despesas de Capital, que representa 13,11% do gasto global,
destaca-se  o  aumento  de  12,98% das  despesas  com amortização  da dívida  e  a
redução de 69,76% das inversões financeiras. A esse respeito,  cabe mencionar  a
redução de R$1,11 bilhão referentes  à capitalização dos recursos de contribuição
previdenciária  do Fundo de Previdência do Estado de Minas Gerais -  Funpemg -,
extinto ao final  de 2013,  e à diminuição de R$0,56 bilhão de recursos do Estado
transferidos às empresas estatais.

Despesas Correntes - Pessoal e Encargos
A tabela a seguir traz o detalhamento da despesa do grupo Pessoal e Encargos

Sociais, organizado por Poder e órgão. Para o Poder Executivo foram explicitados os
órgãos que concentram a maior parte dos gastos, a saber, a Secretaria de Estado de
Educação - SEE -, a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais - PMMG - e o Fundo
Financeiro de Previdência - Funfip. Juntos, SEE, PMMG e Funfip concentram 56,15%



1951
____________________________________________________________________________

do gasto total previsto com pessoal. Cabe ressaltar que nas despesas com pessoal
estão incluídos os gastos com a previdência dos inativos. Os demais órgãos do Poder
Executivo  somam  26,13%  do  gasto,  totalizando  82,28%.  O  Poder  Judiciário  é
responsável  por  10,36%,  o  Poder  Legislativo  (incluindo  o  Tribunal  de  Contas  do
Estado) por 4,08% e o Ministério Público por 3,28% da despesa total prevista com
Pessoal e Encargos Sociais.

MINAS GERAIS - Despesa do Grupo Pessoal e Encargos Sociais por Poder
PLOA 2014-PLOA 2015 - Valores Atualizados

* - O Quadro Minas Gerais - Despesa do Grupo Pessoal e Encargos Sociais por
Poder  PLOA 2014 -  PLOA 2015 -  Valores Atualizados foi  publicado no  Diário  do
Legislativo, de 19.12.2014.

Comparando o PLOA 2015 com o PLOA 2014 destacamos um crescimento global
real  de  7,03%  das  despesas  com  Pessoal  e  Encargos  Sociais,  sendo  esse
crescimento de 7,03% para o Poder Executivo, de 8,07% para o Poder Judiciário, de
8,05% para o Ministério Público e de 3,84% para o Poder Legislativo.

A análise em separado do gasto com pessoal ativo e do gasto com pessoal inativo
(somados os pensionistas) revela um aumento substancial deste último.

Despesas de Capital - Investimentos
A  tabela  a  seguir  apresenta  o  detalhamento  da  despesa  de  Investimentos

organizada por fonte de recursos para seu financiamento. As Operações de Créditos
Contratuais representam 38,04% dos recursos previstos  para o financiamento dos
investimentos,  seguida  pelos  Recursos  Ordinários  (28,64%)  e  Convênios  com  a
União e suas Entidades (10,11%).

MINAS GERAIS - Investimentos por Fontes
PLOA 2014-PLOA 2015 - Valores Atualizados

* - O Quadro Minas Gerais - Investimentos por Fontes PLOA 2014- PLOA 2015 -
Valores Atualizados foi publicado no Diário do Legislativo, de 19.12.2014.

É previsto para 2015 um crescimento real de 48,66% nos recursos de Convênios
com a União e de 21,19% nos recursos Ordinários do Tesouro, além de uma redução
de 31,14% nas Operações de Crédito. Como resultado, estima-se uma diminuição
real de 1,11% dos recursos para investimento em relação ao ano anterior.
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Orçamento de Investimento das Empresas Controladas
No  Orçamento  de  Investimento  das  Empresas  Controladas,  para  2015,  estão

previstos R$7,66 bilhões. A Cemig Distribuição S.A., a Cemig Geração e Transmissão
S.A. e a Companhia de Saneamento de Minas Gerais - Copasa - continuam sendo as
empresas com a maior mobilização de recursos. Juntas, elas totalizam o equivalente
a  93,17%  do  total  do  Orçamento  de  Investimento  das  Empresas  Controladas,
conforme  o  quadro  abaixo.  Verifica-se  também  um  aumento  real  de  12,62% em
relação  ao  programado  no  ano  anterior,  especialmente  devido  à  amortização  de
dívidas da Cemig Geração e Transmissão S.A.

MINAS GERAIS - Investimentos por Empresa
PLOA 2014-2015 - Valores Atualizados

* - O Quadro Minas Gerais - Investimentos por Empresa PLOA 2014-2015 - Valores
Atualizados foi publicado no Diário do Legislativo, de 19.12.2014.

Limites Constitucionais e Legais
A obrigatoriedade de aplicação de recursos em áreas consideradas relevantes e a

restrição do gasto em áreas sensíveis para o equilíbrio fiscal são determinadas por
dispositivos  constitucionais  e  legais.  Tais  aplicações  e  restrições  devem  ser
observadas na programação e execução da lei orçamentária. O PLOA 2015 traz os
demonstrativos de cumprimento dos limites na programação, analisados a seguir.

Gastos com manutenção e desenvolvimento do ensino - MDE
O total  de  despesas  com  o  MDE  previsto  na  proposta  é  de  R$10,35  bilhões,

representando 25,04% da receita resultante de impostos considerada para o cálculo.
Na tabela a seguir, nota-se uma redução em valores absolutos dessa despesa no

PLOA 2014 em relação à proposta para 2013, devido à exclusão, no cômputo da
despesa, dos benefícios previdenciários do setor, conforme Termo de Ajustamento de
Gestão realizado pelo Executivo com o Tribunal de Contas do Estado.

Comparando-se o PLOA 2015 com a proposta de 2014, o percentual de aplicação
de recursos ficou constante, com um pequeno aumento de 0,04 pontos percentuais.

MINAS GERAIS - Aplicação de Recursos na Manutenção e no Desenvolvimento do
Ensino 

2003-2015 - Valores atualizados
*  -  O  Quadro  Minas  Gerais  -  Aplicação  de  Recursos  na  Manutenção  e  no
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Desenvolvimento do Ensino 2003-2015 - Valores atualizados foi publicado no Diário
do Legislativo, de 19.12.2014.

Gastos com ações e serviços públicos de saúde - ASPS
O  total  de  despesas  com  ASPS  previsto  na  proposta  é  de  R$4,96  bilhões,

representando 12% da  receita  de  impostos  e  transferências  consideradas  para  o
cálculo.

Conforme  a  tabela  abaixo,  houve  uma  gradativa  redução  no  percentual  de
aplicação desde 2010. Parte da queda é explicada pelas regras estabelecidas pela
Lei Complementar nº 141, de 2012, que regulamentou os componentes do gasto com
ASPS, excluindo itens historicamente contabilizados pelo Estado, como investimentos
em saneamento e benefícios previdenciários do setor, estes também excluídos em
cumprimento ao Termo de Ajustamento de Gestão realizado pelo Executivo com o
Tribunal de Contas do Estado.

MINAS GERAIS - Aplicação de Recursos em ASPS
2003-2015 - Valores Atualizados

* - O Quadro Minas Gerais - Aplicação de Recursos em ASPS 2003-2015 - Valores
Atualizados foi publicado no Diário do Legislativo, de 19.12.2014.

Limites Legais para as Despesas com Pessoal
A  despesa  total  com  pessoal  prevista  na  proposta  é  de  R$27,51  bilhões,

representando 51,43% da Receita Corrente  Líquida  -  RCL -  para o exercício.  Os
gastos por Poder e Ministério Público e suas respectivas participações na RCL estão
previstos conforme o quadro abaixo.

MINAS GERAIS - Participação da Despesa de Pessoal na RCL 
PLOA 2015

* - O Quadro Minas Gerais - Participação da Despesa de Pessoal na RCL PLOA
2015 foi publicado no Diário do Legislativo, de 19.12.2014.

O percentual  previsto  de  participação da despesa de pessoal  na  RCL reflete  a
alteração promovida pela Portaria Conjunta nº 2, de 2010, editada pela Secretaria do
Tesouro Nacional - STN. Essa portaria objetivou demonstrar a situação previdenciária
dos entes da Federação a partir  de uma reclassificação da receita e da despesa
orçamentária do RPPS. A adoção dessa classificação permite excluir do montante da
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despesa com pessoal os recursos recebidos pelo RPPS decorrentes de aportes do
Tesouro para a amortização de déficit atuarial desse regime. Tal alteração, que vem
sendo  adotada  desde  a  LOA 2012,  implicou  uma  redução  substancial  no  valor
apurado a título de despesa de pessoal para efeito do cumprimento do limite imposto
pela LRF, o que pode ser observado no quadro seguinte:

MINAS GERAIS - Participação da Despesa de Pessoal na RCL
PLOA 2011 - 2015

* - O Quadro Minas Gerais - Participação da Despesa de Pessoal na RCL PLOA
2011-2015 foi publicado no Diário do Legislativo, de 19.12.2014.

Processo Legislativo
O  projeto  em  análise  foi  elaborado  em  consonância  com  os  dispositivos

constitucionais aplicáveis, bem como com a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO -
Lei nº 21.447, de 2014, a Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, e a Lei Federal
nº 4.320, de 1964, que disciplinam a matéria.

As Comissões de Fiscalização Financeira e Orçamentária, de Participação Popular
e comissões temáticas desta Casa promoveram audiências públicas com o objetivo
de discutir  o projeto de lei  do Plano Plurianual  de Ação Governamental -  PPAG -
2012-2015, revisão 2015, com a sociedade, bem como de colher sugestões para o
seu  aprimoramento.  Esse  processo  resultou  na  apresentação,  pela  Comissão  de
Participação Popular, de 39 emendas ao PLOA.

Outras  437 emendas  ao  PLOA foram apresentadas  pelos  parlamentares e  pela
Comissão Extraordinária das Águas, além de uma emenda que foi retirada pelo autor.

Tendo em vista as restrições de ordem constitucional e legal para a apresentação
de emendas ao orçamento e a escassez de recursos ordinários livres, procedeu-se a
um amplo acordo para se estabelecerem as prioridades dos parlamentares.

Apresentamos abaixo uma subemenda a emenda de parlamentar, com o objetivo
de atender à solicitação feita.

Apresentamos  também  duas  emendas  de  despesa  solicitadas  pelo  Poder
Executivo. A primeira delas tem por finalidade a alocação de recursos suplementares
à  Fundação  Clóvis  Salgado  no  intuito  de  permitir  a  realização  de  oficinas  e  a
promoção de ocupações performáticas dos bailarinos, além da montagem de uma
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nova coreografia da Cia. de Dança e o registro e produção visual desta montagem. A
outra emenda permite que a Rede Minas consiga, por meio de termo de parceria,
aumentar a produção de programações especiais que irão complementar a grade da
televisão pública de caráter educativo de Minas Gerais.

Apresentamos  ainda  diversas  emendas  para  garantir  a  compatibilidade  da  lei
orçamentária com a criação de ações no âmbito da revisão do projeto do PPAG 2011-
2015, Revisão 2015.

Finalmente, apresentamos as Emendas nºs 527 e 528 para recomposição do limite
mínimo fixado pela LDO para a dotação Reserva de Contingência, de 1% da RCL,
uma  vez  que,  para  facilitar  o  processo  de  apresentação  das  emendas  pelos
parlamentares, adotamos o procedimento de indicar aquela dotação como fonte para
dedução.

Cabe salientar que as dotações decorrentes de emendas parlamentares aprovadas
serão  identificadas,  na  modalidade  de  aplicação,  com  o  código  99,  de  utilização
exclusiva do Poder Legislativo, e, no identificador de procedência e uso, com o código
8, e as emendas aprovadas oriundas da Comissão de Participação Popular serão
identificadas com o código 4.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 5.497/2014, em

turno único, com as Emendas nºs 1 a 8, 14 a 20, 38 a 40, 42 a 48, 51 a 87, 89, 91 a
112, 118 a 127, 136 a 150, 153 a 173, 176 a 210, 212, 215 a 228, 234, 244 a 258, 266
a 320, 322 a 383, 385 a 388, 390, 391, 403 a 405, 410, 411, 416 a 426, 468 a 471
apresentadas  por  parlamentares;  com  as  Emendas  nºs  427  a  463,  465  e  466
apresentadas  pela  Comissão  de  Participação  Popular;  com  a  Emenda  nº  214
apresentada pela  Comissão Extraordinária das  Águas;  com a Subemenda nº  1 à
Emenda nº 213 e com as Emendas nºs 478 a 528 apresentadas ao final do parecer; e
pela rejeição das Emendas nºs 9 a 13, 21 a 37, 41, 49, 50, 88, 90, 113 a 117, 128 a
135, 151, 152, 174, 175, 211, 229 a 233, 235 a 243, 259 a 265, 321, 384, 389, 392 a
402, 406 a 409, 412 a 415, 467, 472 a 477.

A Emenda nº 213 fica prejudicada pela aprovação da respectiva subemenda.
A Emenda nº 464 foi retirada pelo autor.
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É necessário destacar que as Emendas nºs 502 a 526 visam adequar o Orçamento
às inclusões de ação e programa propostas no PPAG.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 213
Emenda de despesa: 213/1
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Defesa Social
Objeto  do  Gasto:  Capacitação  e  Formação  de  Profissionais  do  Sistema

Socioeducativo (despesas correntes)
Valor: R$150.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 478
Emenda de texto: 478
Dê-se ao art. 9º a seguinte redação:
“Art. 9º - Fica a Assembleia Legislativa autorizada a abrir créditos suplementares ao

seu  orçamento  e  ao  orçamento  do  Fundo  de  Apoio  Habitacional  da  Assembleia
Legislativa  de Minas  Gerais  -  Fundhab -  até  o limite de 10% (dez por  cento)  da
despesa neles fixada, em conformidade com o disposto no inciso V do caput do art.
62 da Constituição do Estado.

§ 1º -  Os créditos suplementares de que trata o caput  utilizarão como fonte os
recursos  resultantes  da  anulação  parcial  ou  total  de  dotações  orçamentárias  do
próprio  orçamento  suplementado,  o  excesso  de  arrecadação  da  receita  da
Assembleia Legislativa ou do Fundhab decorrente de convênios, acordos e ajustes ou
de recursos diretamente arrecadados ou o superávit financeiro relativo a receitas de
convênios,  contrapartida,  acordos  e  ajustes  apurado  em  balanço  patrimonial  do
exercício anterior e serão abertos por regulamento próprio da Assembleia Legislativa,
que  poderá  remanejar  recursos  entre  as  diversas  discriminações  de  despesa
previstas nos incisos III a XI do caput do art. 15 da Lei nº 21.447, de 1º de agosto de
2014, e incluir, nos grupos de despesa, fonte de recurso proveniente de convênios,
acordos e ajustes.

§ 2º - As alterações da modalidade de aplicação e do identificador de procedência e
uso de que trata o art.  17 da Lei nº 21.447, de 2014, poderão ser realizadas nos
termos  de  regulamento  da  Assembleia  Legislativa  e  não  onerarão  o  limite
estabelecido no caput.
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§ 3º - A Assembleia Legislativa comunicará a suplementação à Secretaria de Estado
de Planejamento e Gestão - Seplag -, no prazo de dois dias úteis contados da data de
publicação do regulamento, para as providências necessárias.”.

EMENDA Nº 479
Emenda de texto: 479
Acrescente-se onde convier:
Art......  As  disposições  do  Anexo  V desta  lei,  consideradas  incisos deste  artigo,

constituem  alterações  do  orçamento  aprovadas  pelo  Poder  Legislativo,  as  quais
serão, salvo em caso de veto, incorporadas pelo Poder Executivo aos Anexos I a III.

EMENDA Nº 480
Emenda de texto: 480
Dê-se ao artigo 13 a seguinte redação:
“Art. 13 - Cabe aos Poderes Legislativo e Executivo assegurar a compatibilidade

entre o planejamento para o exercício de 2015 contido no PPAG 2012-2015 e a Lei
Orçamentária para o exercício de 2015, ficando autorizados os ajustes necessários à
plena compatibilidade.”.

EMENDA Nº 481
Emenda de texto: 481
Dê-se ao art. 14 a seguinte redação:
Art.  14  -  O  Poder  Executivo,  a  fim  de  viabilizar  a  compatibilização  entre  o

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

EMENDA Nº 482
Emenda de despesa: 482
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundação Clóvis Salgado
Objeto  do  Gasto:  Gestão  de  Projetos  Culturais  da  Fundação  Clóvis  Salgado

(despesas correntes)
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Valor: R$492.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 483
Emenda de despesa: 483
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Minas

Gerais
Objeto do Gasto: Direção Administrativa (despesas de capital)
Valor: R$11.953.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 484
Emenda de despesa: 484
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Minas

Gerais
Objeto do Gasto: Direção Administrativa (despesas de capital)
Valor: R$4.300.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 485
Emenda de despesa: 485
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Minas

Gerais
Objeto do Gasto: Direção Administrativa (despesas correntes)
Valor: R$12.000.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 486
Emenda de despesa: 486
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Minas

Gerais
Objeto do Gasto: Direção Administrativa (despesas correntes)
Valor: R$36.518.114,00
Dedução: Reserva de Contingência
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EMENDA Nº 487
Emenda de despesa: 487
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Minas

Gerais
Objeto do Gasto: Proventos de Inativos Civis e Pensionistas (despesas correntes)
Valor: R$14.500.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 488
Emenda de despesa: 488
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundação TV Minas Cultural e Educativa
Objeto do Gasto: Transmissão Televisiva de Programação Cultural, Jornalística e

Informativa (despesas correntes)
Valor: R$5.000.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 489
Emenda de despesa: 489
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto  do  Gasto:  Apoio  Financeiro  e  Material  a  Entidades  Voltadas  à  Área  de

Assistência  Social  -  Recursos  para  Apoio  às  Apaes,  aos  Asilos  e  às  Creches.
(despesas correntes)

Valor: R$5.000.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 490
Emenda de despesa: 490
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundação Estadual do Meio Ambiente
Objeto do Gasto: Gestão de Efluentes e da Qualidade do Ar e do Solo - Aquisição

de Veículos para Monitoramento da Qualidade do Ar. (despesas de capital)
Valor: R$2.000.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
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EMENDA Nº 491
Emenda de despesa: 491
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Defesa Social
Objeto do Gasto: Modernização do Sistema Prisional - Construção de Abrigos para

Visitantes  de  Presos  nas  Unidades  Prisionais  da  Região  Metropolitana  de  Belo
Horizonte. (despesas de capital)

Valor: R$1.000.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 492
Emenda de despesa: 492
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Turismo e Esportes
Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)
Valor: R$1.000.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 493
Emenda de despesa: 493
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem - Aquisição de Castra Móveis Com o Objetivo de Diminuir a Superpopulação
de Cães e Gatos. (despesas de capital)

Valor: R$1.500.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 494
Emenda de despesa: 494
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Defesa Social
Objeto do Gasto: Polícia para a Cidadania - Recursos para Infraestrutura do Serviço

de Juventude e Polícia. (despesas de capital)
Valor: R$500.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
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EMENDA Nº 495
Emenda de despesa: 495
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura Urbana e

Rural (despesas de capital)
Valor: R$5.000.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 496
Emenda de despesa: 496
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)
Valor: R$5.000.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 497
Emenda de despesa: 497
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Regional, Política Urbana e Gestão Metropolitana
Objeto do Gasto: Ações Urbanísticas Pontuais (despesas de capital)
Valor: R$5.000.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 498
Emenda de despesa: 498
Unidade Orçamentária Beneficiada: Procuradoria Geral de Justiça
Objeto do Gasto: Construção, Ampliação e Reforma de Sedes Próprias (despesas

de capital)
Valor: R$8.000.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 499
Emenda de despesa: 499
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura
Objeto do Gasto: Estímulo à Produção e Circulação Cultural (despesas correntes)
Valor: R$970.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 500
Emenda de despesa: 500
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem - Reforma da Rodoviária do Município de Fronteira. (despesas de capital)
Valor: R$150.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 501
Emenda de despesa: 501
Unidade Orçamentária Beneficiada: Universidade do Estado de Minas Gerais
Objeto do Gasto: Ensino de Terceiro Grau (despesas de capital)
Valor: R$5.000.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 502
Emenda de despesa: 502
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação
Objeto do Gasto: - Xadrez na Escola (despesas correntes)
Valor: R$80.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 503
Emenda de despesa: 503
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação
Objeto  do  Gasto:  -  Melhoria  da  Infraestrutura  das  Escolas  Família  Agrícola

(despesas correntes)
Valor: R$200.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
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EMENDA Nº 504
Emenda de despesa: 504
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Assistência Social
Objeto do Gasto: - Cofinanciamento de Serviços e Benefícios para Municípios na

Execução de Proteção Especial (despesas correntes)
Valor: R$900.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 505
Emenda de despesa: 505
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Assistência Social
Objeto  do  Gasto:  -  Serviços  de  Proteção  de  Alta  Complexidade  (despesas

correntes)
Valor: R$700.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 506
Emenda de despesa: 506
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: - Promoção dos Direitos da População Lgbt (despesas correntes)
Valor: R$200.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 507
Emenda de despesa: 507
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto  do  Gasto:  -  Rede  de  Acompanhamento  Social  nas  Escolas  (despesas

correntes)
Valor: R$100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 508
Emenda de despesa: 508
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Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e
Desenvolvimento Social

Objeto  do  Gasto:  -  Promoção  do  Direito  à  Memória,  à  Verdade  e  à  Justiça
(despesas correntes)

Valor: R$1.200.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 509
Emenda de despesa: 509
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: - Implantação do Plano de Enfrentamento da Violência Sexual

Contra Crianças e Adolescentes (despesas correntes)
Valor: R$100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 510
Emenda de despesa: 510
Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: - Apoio à Inclusão Produtiva (despesas correntes)
Valor: R$50.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 511
Emenda de despesa: 511
Unidade Orçamentária Beneficiada: Instituto Mineiro de Agropecuária
Objeto  do  Gasto:  -  Apoio  à  Cadeia  Produtiva  dos Queijos  Artesanais  de  Minas

(despesas correntes)
Valor: R$200.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 512
Emenda de despesa: 512
Unidade Orçamentária Beneficiada: Instituto Mineiro de Agropecuária
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Objeto do Gasto: - Capacitação dos Agentes da Vigilância Sanitária Municipal em
Prol da Segurança Alimentar (despesas correntes)

Valor: R$150.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 513
Emenda de despesa: 513
Unidade Orçamentária Beneficiada: Instituto Mineiro de Agropecuária
Objeto  do  Gasto:  -  Apoio  à  Estruturação de Sistema de Inspeção Sanitária  em

Consórcios Intermunicipais (despesas correntes)
Valor: R$600.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 514
Emenda de despesa: 514
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento
Objeto do Gasto: - Apoio à Implementação do Paa-Familiar (despesas correntes)
Valor: R$20.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 515
Emenda de despesa: 515
Unidade Orçamentária Beneficiada: Instituto Mineiro de Agropecuária
Objeto  do  Gasto:  -  Incentivo  à  Mitigação  do  Uso  de  Agrotóxicos  na  Produção

Agropecuária (despesas correntes)
Valor: R$300.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 516
Emenda de despesa: 516
Unidade Orçamentária Beneficiada: Instituto Mineiro de Gestão das Águas
Objeto do Gasto: - Elaboração do Plano Estadual de Segurança Hídrica (despesas

correntes)
Valor: R$400.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
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EMENDA Nº 517
Emenda de despesa: 517
Unidade Orçamentária Beneficiada: Instituto Estadual de Florestas
Objeto  do  Gasto:  -  Regularização  Fundiária  de  Unidades  de  Conservação

(despesas correntes)
Valor: R$100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 518
Emenda de despesa: 518
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundação Rural Mineira
Objeto do Gasto: - Discriminatória e Arrecadação de Terras Devolutas (despesas

correntes)
Valor: R$1.000.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 519
Emenda de despesa: 519
Unidade Orçamentária Beneficiada: Instituto Estadual de Florestas
Objeto do Gasto:  - Apoio à Inscrição de Estabelecimentos Rurais  da Agricultura

Familiar no do Cadastro Ambiental Rural - Car (despesas correntes)
Valor: R$720.800,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 520
Emenda de despesa: 520
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Defesa Social
Objeto do Gasto: - Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas (despesas correntes)
Valor: R$450.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 521
Emenda de despesa: 521
Unidade Orçamentária Beneficiada: Instituto Estadual de Florestas
Objeto  do  Gasto:  -  Revisão  do  Zoneamento  Ecológico  Econômico  (despesas

correntes)
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Valor: R$785.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 522
Emenda de despesa: 522
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento
Objeto  do  Gasto:  -  Capacitação  para  o  Empreendedorismo  Rural  (despesas

correntes)
Valor: R$200.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 523
Emenda de despesa: 523
Unidade Orçamentária Beneficiada: Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais
Objeto do Gasto: - Capacitação de Membros e Servidores da Defensoria Pública

(despesas correntes)
Valor: R$500.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 524
Emenda de despesa: 524
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Especial do Poder Judiciário do Estado

de Minas Gerais
Objeto  do  Gasto:  -  Realização  de  Exames  nas  Ações  de  Investigação  de

Paternidade (despesas correntes)
Valor: R$1.000.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 525
Emenda de despesa: 525
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundacao Centro Internacional de Educacao,

Capacitacao e Pesquisa Aplicada em Aguas
Objeto  do  Gasto:  -  Estruturação  da  “Cidade  das  Águas”  -  Fundação  Hidroex

(despesas correntes)
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Valor: R$5.000.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 526
Emenda de despesa: 526
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual dos Direitos do Idoso
Objeto do Gasto: - Apoio aos Municípios e Entidades nos Serviços de Atendimento

aos Direitos da Pessoa Idosa (despesas correntes)
Valor: R$1.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA Nº 527
Emenda de despesa: 527
Unidade Orçamentária Beneficiada: Reserva de Contingência
Objeto do Gasto: Reserva de Contingência
Valor: a definir
Dedução: a definir

EMENDA Nº 528
Emenda de despesa: 528
Unidade Orçamentária Beneficiada: Reserva de Contingência
Objeto do Gasto: Reserva de Contingência
Valor: a definir
Dedução: a definir
Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2014.
Zé Maia, presidente e relator - Lafayette de Andrada - Sebastião Costa - Gustavo

Corrêa - Wander Borges.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.616/2014

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
Relatório

De autoria  do deputado Paulo Lamac,  o projeto de lei  em tela visa declarar de
utilidade pública a Associação dos Agricultores Familiares de Alvinópolis, com sede
no Município de Alvinópolis.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e
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concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.
Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

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

O Projeto de Lei nº 5.616/2014 tem por finalidade declarar de utilidade pública a
Associação dos Agricultores  Familiares  de Alvinópolis,  com sede no Município  de
Alvinópolis.

Tendo  como  finalidade  primeira  a  organização  e  mobilização  de  agricultores
familiares interessados em desenvolver as comunidades rurais nos aspectos social,
econômico, cultural, ambiental e político, a entidade busca desenvolver ações para o
fortalecimento da agricultura familiar, a geração de trabalho e renda, incentivando as
práticas agroecológicas,  cooperativistas,  de  comercialização e agroindustriais  para
agregação de valores aos seus produtos, além de promover atividades de educação,
com ênfase nas técnicas e práticas da agricultura familiar e na informática.

Dada a relevância do trabalho desenvolvido pela associação, que contribui para a
fixação  do  homem  no  campo,  consideramos  meritório  conceder-lhe  o  título  de
utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 5.616/2014 na forma

apresentada.
Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2014.
Inácio Franco, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 32/2012
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De  autoria  da  deputada  Liza  Prado,  a  proposição  em  epígrafe,  resultante  do

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  Complementar  nº  15/2011,  institui  a  Região
Metropolitana de Uberlândia.

Publicada no  Diário do Legislativo de 13/12/2012, a proposição foi distribuída às
Comissões de Constituição e Justiça e de Assuntos Municipais e Regionalização.

Vem agora a matéria a esta comissão para receber parecer sobre sua juridicidade,
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constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 192 combinado com o art. 102, III,
“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em análise visa instituir a Região Metropolitana de Uberlândia, que,

segundo o art.  1º,  seria  composta dos Municípios de Uberlândia, Araguari,  Monte
Alegre  de  Minas,  Prata,  Indianópolis,  Veríssimo,  Campo  Florido,  Tupaciguara  e
Canápolis.

No  plano  constitucional,  o  tema  está  disciplinado  no  art.  42  e  seguintes  da
Constituição  do  Estado.  Especificamente  em  relação  à  criação  de  região
metropolitana,  o  art.  44  da  Carta  Estadual  prescreve  que  a  instituição  de região
metropolitana se fará com base nos conceitos estabelecidos na Constituição e em
avaliação na forma de parecer técnico. Ainda sobre o referido parecer técnico, o §1º
do art.  44 preceitua que “lei  complementar estabelecerá os  procedimentos para a
elaboração e  a  análise  do  parecer  técnico  a  que se  refere  o  caput deste  artigo,
indispensável para a apresentação do projeto de lei complementar de instituição de
região metropolitana”.

Por sua vez, no plano infraconstitucional, o tema em questão está disciplinado na
Lei  Complementar  nº  88,  de 2006, que “dispõe sobre a instituição e a gestão de
região metropolitana e sobre o Fundo de Desenvolvimento Metropolitano”. Segundo
seu art. 3º, a instituição de região metropolitana depende da análise de alguns dados
relativos  a,  por  exemplo:  população  e  crescimento  demográfico,  com  projeção
quinquenal; grau de conurbação e movimentos pendulares da população; atividade
econômica e perspectivas de desenvolvimento; fatores de polarização e deficiência
dos  serviços  públicos,  em  um  ou  mais  municípios,  com  implicação  no
desenvolvimento da região metropolitana, os quais serão aferidos e objetivamente
demonstrados em um parecer técnico.

Segundo o § 1º do mesmo dispositivo, o antedito parecer técnico será elaborado
por  instituição  de  pesquisa  com  notório  conhecimento  e  experiência  em  estudos
regionais e urbanos, a partir de informações fornecidas por fontes especializadas. Por
sua  vez,  o  §  4º  do  art.  3º  estabelece  que  “não  será  aprovado  projeto  de  lei
complementar  que  vise  à  instituição  de  região  metropolitana  que  não  esteja
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acompanhado  do  parecer  técnico  a  que  se  refere  o  caput deste  artigo”.  O
subsequente § 5º, por conseguinte, prevê que a mencionada instituição de pesquisa
encaminhará aos municípios interessados, antes da conclusão do parecer técnico, as
informações coletadas e sua análise e lhes concederá tempo para que sobre elas se
manifestem.

Vê-se, assim, que a instituição de região metropolitana se dá por lei complementar,
mas depende de procedimento anterior, sem o qual não terá validade. Primeiramente,
deve-se salientar que, conforme prescreve o art. 3º, § 4º, da Constituição Mineira, o
parecer técnico é indispensável para a aprovação do projeto de lei complementar de
instituição de região metropolitana.  Segundo os dados colhidos no estudo técnico
anexo,  pode-se  dizer  que  existem,  na  mesorregião  do  Triângulo  Mineiro  e  Alto
Paranaíba, elementos que, de fato, indicariam a necessidade de se gerir de forma
compartilhada determinadas funções públicas. Entretanto, com base nesse estudo, o
Estado não pode se valer do instituto da região metropolitana, uma vez que um dos
seus pressupostos constitucionais  não está  presente na  região  em comento.  Nos
termos do art. 45 da Constituição Mineira:

“Art. 45 - Considera-se região metropolitana o conjunto de Municípios limítrofes que
apresentam  a  ocorrência  ou  a  tendência  de  continuidade  do  tecido  urbano  e  de
complementaridade de funções urbanas, que tenha como núcleo a capital do Estado
ou  metrópole  regional  e  que  exija  planejamento  integrado  e  gestão  conjunta
permanente por parte dos entes públicos nela atuantes.”

Neste ponto, é importante transcrever trecho do estudo técnico: “Neste contexto,
embora não ocorra a conurbação física dos tecidos urbanos destaca-se a importância
das  interdependências  funcionais  e  suas  interações  regulares,  marcada  pelo
expressivo volume de fluxos”. (p. 285)

Assim,  como  ressaltamos,  embora  existam  razões  que  demandariam  a  gestão
compartilhada de funções públicas, a ausência de conurbação constitui óbice jurídico
que impede o Estado de utilizar o instituto da região metropolitana para realizar essa
gestão.  A propósito,  saliente-se  que  a  existência  ou  não  de  conurbação,  ou,  em
outras palavras, de continuidade do tecido urbano, é assunto que diz respeito a esta
comissão, por se tratar de um requisito de ordem constitucional.
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Não obstante isso, não é possível  desconsiderar a nobre intenção da autora do
projeto,  que,  por  meio  da  proposição,  busca  minimizar  os  problemas  comuns
enfrentados pelos municípios que compõem a mesorregião do Triângulo Mineiro e
Alto Paranaíba e incentivar o desenvolvimento integrado dessa região. Igualmente,
não  é  possível  desconsiderar  as  informações  constantes  no  estudo  técnico
apresentado, as quais justificam a gestão de forma compartilhada de determinadas
funções públicas.

Dessa  maneira,  julgamos  pertinente  apresentar  o  Substitutivo  nº  1,  a  fim  de,
principalmente, viabilizar que a proposta em comento seja debatida na comissão de
mérito, a qual possui competência regimental para analisar detidamente o conteúdo
do  estudo  técnico,  bem  como  outros  aspectos  relativos  à  conveniência  e  à
oportunidade da medida, tais como quantos (e quais) municípios devem fazer parte
desse arranjo regional,  bem como quais  funções públicas deverão ser  geridas de
forma compartilhada. Contudo, para tanto, é indispensável adequar a proposição aos
preceitos constitucionais vigentes. A esta altura, é importante dizer que, ao elaborar o
referido substitutivo, acatamos em parte a sugestão de emenda apresentada pela
própria  autora  do  projeto,  especificamente  no  que  se  refere  aos  municípios  que
integram  a  aglomeração  urbana  e  à  definição  das  funções  públicas  de  interesse
comum.

Diante  do  óbice  jurídico  de  se  utilizar  o  instituto  da  região  metropolitana,  a
aglomeração urbana nos parece ser o instrumento que melhor se amolda à situação
sob  análise.  Nos  termos  do  art.  48  da  Carta  Mineira,  considera-se  aglomeração
urbana  “o  agrupamento  de  Municípios  limítrofes  que  apresentam  tendência  à
complementaridade  das  funções  urbanas  que  exija  planejamento  integrado  e
recomende  ação  coordenada  dos  entes  públicos”.  Em  linhas  gerais,  uma
aglomeração urbana apresenta algumas das características que qualificam a região
metropolitana - mas não todas. Trata-se de um conjunto de municípios limítrofes que
apresentam intensa urbanização, a qual acarretaria aos municípios dificuldades de,
isoladamente,  agirem  sobre  problemas  urbanos  de  repercussão  regional.  Para  a
instituição de aglomeração urbana não há necessidade de existir  como núcleo da
região a capital do Estado ou uma metrópole regional. A presença da metrópole pode
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ser  apontada,  inclusive,  como  um  dos  elementos  que  diferencia  a  aglomeração
urbana da região metropolitana no direito  brasileiro.  A conurbação também não é
exigida  nesse  caso.  No  entanto,  para  as  aglomerações  urbanas,  devem  ser
observados, no que couber, os mesmos critérios estabelecidos para a criação das
regiões metropolitanas. Devem ser instituídas por lei complementar após realizada a
avaliação  da  região,  na  forma  do  parecer  técnico  determinado  no  art.  44  da
Constituição Mineira.

Contudo, a Lei Complementar nº 88, de 2006, não se lhe aplica. Nesse caso, a
aglomeração  urbana  não  precisa  de,  necessariamente,  ser  gerida  da  mesma
maneira,  com  a  instituição  de  uma  assembleia  metropolitana,  uma  agência  de
desenvolvimento  metropolitano  e  um  conselho  deliberativo  de  desenvolvimento
metropolitano, por exemplo, desde que a gestão se faça de forma compartilhada e
unificada entre o Estado e os municípios componentes dessa associação regional.
Isso  é  relevante  porque,  atualmente,  tais  órgãos  e  entidades  são  vinculados  à
estrutura do Poder Executivo e, por força do art. 66, III, “e”, da Constituição Estadual,
só poderiam ser criados e estruturados por lei de iniciativa do governador do Estado.

Assim, o instituto da aglomeração urbana afigura-se mais adequado a promover a
gestão dos problemas comuns que afetam os municípios da região, sem, contudo,
esbarrar no óbice constitucional representado pela ausência de conurbação.

Por fim, saliente-se que a proposição foi encaminhada à Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana - Sedru - mas, até o momento, a referida
pasta não se manifestou sobre a proposta.

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

do Projeto de Lei Complementar nº 32/2012 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir
apresentado.

SUBSTITUTIVO N° 1
Institui a Aglomeração Urbana do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba - Autmap.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica instituída a Aglomeração Urbana do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba

- Autmap -, integrada pelos Municípios de Araguari, Araxá, Campina Verde, Campo
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Florido,  Frutal,  Guimarânia,  Ituiutaba,  Iturama,  Monte  Carmelo,  Patos  de  Minas,
Patrocínio, Pirajuba, Prata, Perdizes, Sacramento, Uberaba e Uberlândia.

Parágrafo único - A inclusão de município na Autmap será feita com base em estudo
técnico prévio, elaborado em conformidade com o art. 44 da Constituição do Estado.

Art. 2º - No planejamento, na organização e na execução das funções públicas de
interesse comum, a ação dos órgãos de gestão da Autmap abrangerá serviços e
instrumentos que repercutam além do âmbito municipal, notadamente:

I  -  no  transporte  intermunicipal,  os  serviços  que,  diretamente  ou  por  meio  de
integração física ou tarifária, compreendam os deslocamentos dos usuários entre os
municípios da Autmap;

II  -  no  sistema  viário  de  âmbito  urbano,  o  controle  de  trânsito,  tráfego  e
infraestrutura  da  rede  de  vias  arteriais  e  coletoras,  compostas  por  eixos  que
interliguem os municípios da aglomeração urbana;

III - no saneamento básico:
a) a integração dos sistemas de abastecimento e esgoto sanitário;
b)  a  racionalização  dos  custos  dos  serviços  de  limpeza  pública  e  atendimento

integrado a áreas intermunicipais;
c) a macrodrenagem de águas pluviais;
IV  -  no  uso  do  solo,  as  ações  que  assegurem  a  utilização  do  espaço  de

aglomeração urbana sem conflitos e sem prejuízo à proteção do meio ambiente;
V - na preservação e na proteção do meio ambiente e no combate à poluição:
a) a definição de diretrizes ambientais para o planejamento a que se refere o caput;
b) o gerenciamento de recursos naturais;
c)  a  conservação,  a  manutenção  e  a  preservação  de  parques  e  santuários

ecológicos;
VI - no aproveitamento dos recursos hídricos:
a) a garantia de sua preservação e de seu uso em função das necessidades da

aglomeração urbana;
b) a compensação aos municípios cujo desenvolvimento seja afetado por medidas

de proteção dos aquíferos;
VII - na cartografia, o mapeamento da aglomeração urbana;
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VIII  -  na  habitação,  a  definição  de  diretrizes  para  a  localização  de  núcleos
habitacionais e para programas de habitação;

IX - na criação de central de abastecimento para a região, a avaliação do potencial
produtivo de cada município.

X - no planejamento integrado do desenvolvimento econômico:
a) o incentivo à instalação de empresas;
b) o incentivo às pequenas e médias empresas;
c) a adoção de políticas setoriais de geração de renda e empregos;
d) a integração com as demais esferas governamentais;
e)  a  integração  da  aglomeração  urbana  nos  planos  estaduais  e  nacionais  de

desenvolvimento;
f) o incentivo ao desenvolvimento agropecuário;
XI - na rede de ensino, a adoção de medidas que visem à ampliação dos cursos

regulares ou técnicos voltados para as necessidades da aglomeração urbana;
XII - na definição de diretrizes regionais de política de saúde, o aparelhamento da

rede básica e a integração das redes pública e privada.
Parágrafo único - Os planos específicos de uso do solo que envolvam área de mais

de  um  município  serão  coordenados  em  nível  regional,  com  a  participação  dos
municípios e dos órgãos competentes.

Art.  3º  -  A gestão  das  funções  públicas  de  interesse  comum  da  Autmap  será
compartilhada entre o Estado e os municípios que a integram.

Art. 4º - Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2014.
Sebastião Costa, presidente - André Quintão, relator - Gilberto Abramo - Liza Prado

- Gustavo Corrêa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.797/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do governador do Estado, o projeto de lei em tela acrescenta ao art. 9º
da Lei nº 16.645, de 5 de janeiro de 2007, o § 2º, renumerando como § 1º o atual
parágrafo único.
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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.  Em  seguida,  foi  o  projeto  encaminhado  à
Comissão  de  Administração  Pública,  que,  em  análise  de  mérito,  opinou  por  sua
aprovação na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

Vem agora a proposição a esta comissão para receber parecer, nos termos do art.
188, combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em epígrafe tem por objetivo promover um rearranjo no quantitativo

de  vagas  ofertadas  para  a  promoção  vertical  no  quadro  de  pessoal  do  Poder
Judiciário.

De acordo com a exposição de motivos anexada à mensagem encaminhada pelo
governador,  "a  medida  se  faz  necessária  para  viabilizar  o  cumprimento  de
determinação do Conselho Nacional de Justiça - CNJ -, que determinou, no prazo de
180 dias, a adequação das carreiras integrantes dos quadros de pessoal da justiça de
primeiro e segundo graus, de modo a assegurar isonomia entro os dois quadros”.

Em seu exame preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça verificou que “a
proposição  atende  aos  pressupostos  constitucionais  sobre  a  iniciativa  para  a
deflagração do processo legislativo e que 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”. No entanto, com o intuito de adequar o projeto à técnica
legislativa, apresentou, ao final do parecer, o Substitutivo n° 1.

A Comissão de Administração Pública, em sua análise de mérito, observou 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".

No  que  concerne  à  competência  desta  comissão  para  proceder  à  análise  da
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repercussão  orçamentária  e  financeira  da  proposição,  destaque-se  que  a
implementação da medida proposta, em sua forma original, não implica geração de
despesas  para  o  erário  e,  por  conseguinte,  não  viola  a  Lei  de  Responsabilidade
Fiscal, visto apenas promover a adequação, para os servidores da segunda instância,
do percentual de vagas destinadas à promoção vertical. Sendo assim, entendemos
não haver óbice ao prosseguimento, nesta Casa, do projeto sob análise.

Contudo,  com  o  objetivo  de  promover  adequações  que  se  fazem  necessárias,
apresentamos, ao final  do parecer,  o Substitutivo n° 2,  que,  em síntese,  promove
adequações nas carreiras de Técnico Judiciário, Técnico de Apoio Judicial I, II, III e IV,
Oficial Judiciário, Oficial de Apoio Judicial e Agente Judiciário.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.7972013, em 1°

turno,  na  forma  do  Substitutivo  nº  2,  a  seguir  apresentado,  e  pela  rejeição  do
Substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça.

SUBSTITUTIVO N° 2
Altera o art. 9º da Lei nº 16.645, de 5 de janeiro de 2007, acrescenta artigo à Lei nº

13.467, de 12 de janeiro de 2000, suprime § 3º do art. 2º da Lei nº 11.617, de 4 de
outubro de 1994 e dá outras providências.

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  com a
seguinte redação:

“Art. 9º - (…)
§1º - Nas carreiras de Técnico Judiciário, Técnico de Apoio Judicial I, II,  III e IV,

Oficial Judiciário, Oficial de Apoio Judicial, e Agente Judiciário, constantes do quadro
de pessoal da Secretaria do Tribunal de Justiça e da Justiça de 1ª Instância do Poder
Judiciário de Minas Gerais, o posicionamento do servidor nas classes subsequentes à
classe inicial será feito mediante promoção, nos termos das Leis nº 10.593, de 07 de
janeiro de 1992, nº 11.617, de 4 de outubro de 1994, e nº 13.467, de 2000, e de
Resolução da Corte Superior do Tribunal de Justiça.”.

Art. 2º - Fica acrescentado à Lei nº 13.467, de 12 de janeiro de 2000, o seguinte art.
1ºA:
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“Art. 1ºA - A promoção vertical dos servidores às classes subsequentes de suas
carreiras fica condicionada à observância do disposto nos incisos I e II do § 1º do art.
169 da Constituição Federal e nos arts. 20 e 22 da Lei Complementar Federal nº 101,
de 4 de maio de 2000.”.

Art. 3º - Fica suprimido o parágrafo 3º do art. 2º da Lei nº 11.617, de 4 de outubro
de 1994.

Art.  4º  -  Um  cargo  de  provimento  em  comissão  de  Chefe  de  Gabinete  do
Presidente, de recrutamento amplo, código de grupo TJ-DAS-01, código de cargo GP-
A2, previsto no item II.1 do Anexo II da Lei n° 16.645, de 5 de janeiro de 2007, fica
transformado em um cargo de provimento em comissão de Secretário do Presidente,
de recrutamento amplo, código de cargo SP-A2, ficando revogado o inciso I do art. 14
da Lei n° 16.645, de 2007.

Art.  5º  -  O  cargo  de  provimento  em  comissão  de  Assessor  de  Comunicação
Institucional, código CI-L1, a que se refere o inciso IX do art. 10 da Lei n° 16.645, de
2007, passa a ser de recrutamento amplo, com o código CI-A1.

Art. 6º - Em virtude do disposto nos arts. 4º e 5º, as linhas referentes aos cargos de
Chefe  de  Gabinete  do  Presidente,  Secretário  do  Presidente  e  Assessor  de
Comunicação Institucional, constantes no item II.1 do Anexo II da Lei n° 16.645, de
2007, passam a vigorar na forma do Anexo desta lei.

(...)
ANEXO

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

(a que se refere o art. 2º da Lei nº 16.645, de 5 de janeiro de 2007)
QUADRO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA SECRETARIA DO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
- Grupo de Direção e Assessoramento Superior (TJ-DAS)
*  -  O  Quadro  de  Cargos  de  Provimento  em Comissão do  Grupo  de Direção  e

Assessoramento Superior (TJ-DAS), do Tribunal de Justiça, foi publicado no Diário do
Legislativo, de 19.12.2014.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2014.
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Zé  Maia,  presidente  -  Lafayette  de  Andrada,  relator  -  Antônio  Carlos  Arantes  -
Gustavo Corrêa - Wander Borges.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 5.219/2014
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria  do presidente do Tribunal  de Justiça do Estado,  o projeto de lei  em

epígrafe  “altera  os  quadros  de  cargos  da  Secretaria  do  Tribunal  de  Justiça  e  da
Justiça de primeiro grau do Estado de Minas Gerais”.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,
que  concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade,  na  forma  do
Substitutivo nº 1, que apresentou. Em seguida, foi o projeto encaminhado à Comissão
de Administração Pública que, em análise de mérito, opinou por sua aprovação, na
forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

Vem, agora, o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto aos aspectos
financeiro e orçamentário, em conformidade com o art. 188, combinado com o art.
102, inciso VII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição  em  análise  busca  extinguir,  com  a  vacância,  cargos  de  Oficial

Judiciário,  especialidade  Oficial  de  Justiça  Avaliador,  integrantes  dos  quadros  de
pessoal da Secretaria do Tribunal de Justiça e da Justiça de primeiro grau, bem como
criar cargos de Técnico Judiciário, da mesma especialidade.

Os arts.  1º  a 3º  do projeto tratam dos cargos da Justiça de primeiro grau,  que,
segundo o Anexo III da Resolução nº 405, de 28 de novembro de 2002, do Tribunal
de Justiça, conta atualmente 2.533 cargos de Oficial Judiciário, especialidade Oficial
de Justiça Avaliador.

Já os arts. 5º e 6º dizem respeito aos cargos de Oficial Judiciário, especialidade
Oficial  de  Justiça,  do  quadro  de  pessoal  da  Secretaria  do  Tribunal  de  Justiça.
Conforme o parágrafo único do art. 6º, o provimento dos cargos de Técnico Judiciário
criados fica condicionado à extinção dos cargos de Oficial Judiciário correspondentes.

O art.  6º  do  projeto  estabelece como requisito  para  a  investidura  no  cargo  de
Técnico Judiciário, especialidades Oficial de Justiça e Oficial de Justiça Avaliador, a
titularidade do grau de bacharel em direito.
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O art. 7º do projeto esclarece que no quantitativo de cargos previsto no art. 1º se
incluem aqueles cargos que, até a data de vigência da lei, foram transformados em
cargos de Oficial Judiciário, nos termos do inciso II do art. 2º da Lei nº 13.467, de
2000.

Os arts. 8º e 9º cuidam, respectivamente, do tratamento a ser conferido aos cargos
de Oficial Judiciário, especialidade Oficial de Justiça Avaliador, oriundos de concurso
público vigente e da revogação do inciso II do art. 2º da Lei nº 13.467, de 2000, que
determina  a  transformação,  com  a  vacância,  de  cargos  de  Técnico  Judiciário  da
especialidade Oficial de Justiça Avaliador em cargos de Oficial Judiciário da mesma
especialidade.

Por meio do Ofício nº 17/2014, o presidente do Tribunal de Justiça afirma que a
“alteração desses dois quadros de pessoal decorre da determinação contida no art.
255-A da Lei Complementar nº 59, de 2001, que contém a organização e divisão
judiciárias  do  Estado  de  Minas  Gerais.  Citado  dispositivo  fixa  a  exigência  de
bacharelado em direito para o exercício das funções de oficial de justiça.”

A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  em  análise  preliminar,  concluiu  pela
constitucionalidade,  legalidade  e  juridicidade  da  proposição,  ressaltando  que  “a
alteração promovida nos quadros de pessoal da primeira e da segunda instâncias,
decorrente da exigência de bacharelado em direito para a investidura no cargo de
Oficial de justiça, encontra-se no âmbito da competência privativa do presidente do
Tribunal de Justiça, por se tratar de regra relativa à composição da carreira.” Não
obstante,  entendeu  ser  necessário  apresentar  o  Substitutivo  nº  1,  adequando  o
projeto à legislação vigente e à técnica legislativa.

Por  sua  vez,  a  Comissão  de  Administração  Pública  considerou  a  proposição
meritória e ratificou o entendimento da Comissão de Constituição e Justiça, opinando
pela aprovação do projeto, na forma do Substitutivo nº 1 apresentado.

No que concerne à competência desta Comissão, qual seja proceder à análise da
repercussão  orçamentária  e  financeira  do  projeto,  destaque-se  que,  conforme
Relatório de Gestão Fiscal referente ao 2º quadrimestre de 2014, publicado no Diário
do Judiciário em 30/9/2014, as despesas com pessoal do Poder Judiciário encontram-
se  dentro  dos  limites  pela  Lei  Complementar  Federal  nº  101,  de  2000  -  Lei  de
Responsabilidade Fiscal - LRF.
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O art. 20, II, “c”, da LRF estabelece que a despesa total com pessoal do Poder
Judiciário não poderá exceder o percentual de 6% da receita corrente líquida - RCL.
Por sua vez, o parágrafo único do art. 22 estabelece um limite prudencial de 95% do
limite total, ou seja 5,7%, a partir do qual medidas corretivas deverão ser adotadas
para evitar que o limite máximo seja atingido. Entre elas está incluída a proibição de
aumento,  reajuste  ou  adequação  de  remuneração  a  qualquer  título,  ressalvada a
revisão geral anual prevista no inciso X do art. 37 da Constituição Federal, bem como
a criação de cargo, emprego ou função.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 5.219/2014, em 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2014.
Zé  Maia,  presidente  -  Lafayette  de  Andrada,  relator  -  Antônio  Carlos  Arantes  -

Gustavo Corrêa - Wander Borges.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 5.262/2014

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do deputado Lafayette de Andrada, esse projeto visa a autorizar o Poder
Executivo a doar imóvel ao Município de Santana do Deserto.

A proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça e à Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Foi o projeto baixado em diligência ao autor, para que apresentasse o registro do
bem;  e  à  Secretaria  de  Estado de  Planejamento  e  Gestão  -  Seplag  -,  para  que
informasse esta Casa sobre a situação efetiva do imóvel e se haveria algum óbice à
alienação pretendida.

Em  análise  preliminar,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  concluiu  pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição com a Emenda nº 1, que
apresentou.

Agora, vem a matéria a esta comissão para análise do mérito e da repercussão
financeira,  nos  termos  do  art.  100  e  do  art.  102,  inciso  VII,  alíneas  “d”  e  ”f”  do
Regimento Interno.
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Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.262/2014 visa a autorizar o Executivo a doar ao Município de

Santana do Deserto o imóvel com 2.000m² situado nesse município e registrado no
Livro  n°  2,  matrícula  n°  976,  do Cartório  de  Registro de Imóveis  da  Comarca de
Matias Barbosa, em 15 de dezembro de 1980, o qual será destinado à construção de
centro de referência de assistência social e 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 essa destinação.

Na justificação, o autor argumenta que o imóvel em questão está abandonado e
poderia servir melhor à municipalidade com a construção do mencionado centro.

A Comissão de Constituição e Justiça afirma que o  projeto  atende à  legislação
vigente, em especial o art. 18 da Constituição do Estado e o art. 17 da Lei Federal nº
8.666, de 1993, e subordina-se ao interesse público. Ressaltou que, em resposta à
diligência,  a Seplag manifestou-se favoravelmente à doação,  pois  a Secretaria  de
Estado de Educação, órgão que detém o vínculo do imóvel, não pretende utilizá-lo.
Ademais, a Seplag solicitou alteração do texto do projeto e, em decorrência disso, a
comissão apresentou a Emenda nº 1, dando nova redação ao caput do art. 1º, a qual
acolhemos.

A Comissão  de  Fiscalização  Financeira  e  Orçamentária  entende,  em  vista  das
razões apresentadas pelo autor, que a doação do imóvel traz amplos benefícios para
a sociedade, atendendo, portanto, à questão do mérito.

Quanto à repercussão financeira, a análise deve ser vista sob dois aspectos. Sob o
da repercussão da medida no patrimônio do Estado,  a doação do imóvel  de  fato
representa uma redução de seu patrimônio. Entretanto, a repercussão do projeto na
sociedade  compensa  amplamente  essa  redução,  visto  que  a  doação,  conforme
mencionado, é extremamente benéfica para o município. Ademais, o imóvel apenas
passaria  da  esfera  estadual  para  a  esfera  municipal,  ou  seja,  permaneceria  na
condição de bem público, não havendo redução do patrimônio público.

Entendemos que a matéria é procedente.
Conclusão

Opinamos pela aprovação,  no 1º  turno,  do  Projeto de Lei  nº  5.262/2014 com a
Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.
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Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2014.
Zé Maia,  presidente e relator  -  Jayro Lessa -  Gustavo Corrêa -  Duarte Bechir  -

Rogério Correia.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 5.610/2014

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O projeto  em epígrafe,  de autoria  do  governador  do  Estado,  encaminhado pela
Mensagem  nº  716/2014,  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.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  em  análise  preliminar,  concluiu  por  sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Em seguida, foi o projeto encaminhado
à  Comissão  de  Administração  Pública,  que,  em  análise  de  mérito,  opinou  pela
aprovação da matéria na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Vem  agora  a  esta  comissão  para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  188,
combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei 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.

Na mensagem que encaminha o projeto, o governador do Estado destaca que a
proposição visa a 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 fixar 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.

Acrescenta 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, a um só tempo, economia na cobrança e recebimento imediato do
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crédito. Por fim, a relevância da medida por redimensionar o modelo de cobrança do
crédito não tributário, mantendo assim o padrão de gestão responsável adotado pelo
Estado.

Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça entendeu que as matérias do
projeto são de competência legislativa estadual e que o tema, com questões a serem
pacificadas  e  uniformizadas,  merece  atuação  do  legislador.  Assim,  concluiu  pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição.

Por seu turno, a Comissão de Administração Pública entendeu que a proposição é
meritória, pois a ausência de norma específica para regrar a formação de créditos
não tributários e estabelecer, por exemplo, o prazo decadencial do direito de constitui-
los  e  o  prazo  prescricional  para  o  exercício  da  pretensão  de sua  cobrança,  tem
gerado sucessivos debates em âmbito jurisprudencial e doutrinário.  Assim, o tema
merece a atuação do legislador, de forma a pacificar e uniformizar tais questões. Para
tornar mais claro o teor de alguns dispositivos e em cumprimento à técnica legislativa,
apresentou o Substitutivo nº 1.

Compete  a  esta  comissão a  análise  da  repercussão  orçamentária  e  financeira.
Destacamos que não se aplica aqui o disposto na Lei Complementar nº 101, de 4 de
maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF -, que preconiza a necessidade
de estudo técnico e das medidas compensatórias previstas no seu art. 14. Por sua
literalidade, o dispositivo se aplica somente à “concessão ou ampliação de incentivo
ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita” e os créditos
a que se refere o projeto de lei em análise são os decorrentes de uma relação jurídica
que não tem fundo tributário, como por exemplo: as multas pelo exercício do poder de
polícia;  as  multas  de  qualquer  origem  ou  natureza,  como  as  administrativas,
trabalhistas, penais e eleitorais; os créditos decorrentes da utilização do patrimônio,
como os foros, laudêmios, aluguéis ou taxas de ocupação; os créditos decorrentes de
sub-rogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia de contratos em geral ou de
outras obrigações, como os créditos rurais; créditos de ressarcimento ao erário, entre
outros.

Ou seja, para fins de aplicação da LRF, o conceito de “renúncia de receita” refere-se
à “renúncia de receita tributária”, compreendendo, conforme §1º do art. 14, “anistia,
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remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter não geral,
alteração  de  alíquota  ou  modificação  de  base  de  cálculo  que  implique  redução
discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que correspondam a
tratamento diferenciado”.

Por  outro  lado,  quando  ocorreram  desonerações  fiscais  de  créditos  tributários
inscritos  em dívida ativa, houve incrementos na arrecadação desses créditos, que
superaram  em  muito  a  estimativa  prevista  no  orçamento.  Com  as  desonerações
ocorridas nos exercícios de 2001 e 2004, por exemplo, por meio das Leis nºs 14.062
e 15.273 respectivamente, o incremento na arrecadação foi de 380,83% para 2001 e
258,86% para 2004, comparado com o montante orçado para receita de dívida ativa
nos respectivos orçamentos anuais. Já em 2010, com a implantação do Programa de
Parcelamento Especial - PPE -, foi  observado, na comparação entre os meses de
2010, valores mensais na casa dos R$ 2,014 bilhões em janeiro e a partir de abril,
com ênfase para  o  mês de  agosto,  que representou  destacadamente  10,82% da
arrecadação  anual  de  ICMS  e  crescimento  nominal  de  52,78%  em  relação  ao
exercício anterior, atingindo R$ 2,842 bilhões, espelhando desta forma o resultado do
PPE,  que  foi  de  cerca  de  R$  700  milhões.  No  último  quadrimestre  de  2010,  o
montante  daquele  imposto  obteve  arrecadação  mensal  acima  de  R$  2,2  bilhões,
encerrando o  ano com valor  superior  a  R$ 26 bilhões,  conforme mencionado no
Relatório Contábil do Governo do Estado de Minas Gerais no exercício de 2010. Os
fatos comprovam que a concessão do benefício traz consigo a medida compensatória
para a suposta renúncia. Embora o projeto trate de créditos não tributários, podemos
aplicar esse mesmo raciocínio de incremento de arrecadação dos créditos tributários
inscritos em dívida ativa.

Além disso, a Comissão de Administração Pública ressaltou que a falta de disciplina
legal acerca da formação de créditos não tributários dificulta a arrecadação desses
créditos pelo Estado, com o que concordamos. A aprovação da proposição poderia
aumentar a arrecadação estadual.

Somos pela aprovação da matéria na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela
Comissão de Administração Pública.
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Conclusão
Opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 5.610/2014, no 1º turno, na forma do

Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Administração Pública.
Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2014.
Zé Maia, presidente e relator  -  Lafayette de Andrada -  Antônio Carlos Arantes -

Gustavo Corrêa - Wander Borges.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.507/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do presidente do Tribunal de Justiça Militar em exercício e encaminhado
a esta Casa por meio do Ofício do Tribunal de Justiça nº 7/2012, o projeto de lei em
epígrafe  "dispõe  sobre  a  criação  e  a  transformação  de  cargos  nos  Quadros  de
Pessoal da Secretaria do Tribunal de Justiça Militar e nas Secretarias de Juízo Militar
e dá outras providências".

Aprovado no 1º turno na forma do Substitutivo nº 2, apresentado pela Comissão de
Administração Pública, retorna agora o projeto a esta Comissão, para receber parecer
para o 2º turno, nos termos do art. 102, VII, combinado com o art. 189, do Regimento
Interno.

Segue, anexa, a redação do vencido, que é parte deste parecer.
Fundamentação

O projeto em análise tem por objetivo alterar a estrutura de cargos de provimento
em comissão e de provimento específico da Secretaria do Tribunal de Justiça Militar e
da Secretaria de Juízo Militar do Estado de Minas Gerais.

Em  seu  arts.  1º  e  2º,  o  referido  projeto,  em  sua  forma  original,  propõe  a
transformação de cargos de provimento em comissão da Secretaria do Tribunal de
Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, constantes nos itens III.I e III.2 do Anexo III
da Lei nº 16.646, de 2007, em cargos de Diretor-Executivo e de Assistente Técnico de
Auditoria, respectivamente.

Nos arts. 3º e 4º, o referido projeto propõe a criação de 10 cargos de provimento em
comissão da Secretaria do Tribunal de Justiça Militar, os quais serão distribuídos em
cargos  de  Diretor-Executivo,  Assessor  Jurídico  II,  Gerente,  Gerente  de  Cartório,
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Coordenador de Área e Coordenador de Serviço. O projeto especifica ainda que o
ingresso no cargo de Assessor Jurídico II depende de comprovação de bacharelado
em direito.

Propõe também, em seu art. 6º, a criação de 45 cargos de provimento efetivo da
Secretaria  do  Tribunal  de  Justiça  Militar,  a  serem  distribuídos  em  10  cargos  de
provimento efetivo da carreira de Técnico Judiciário e 35 cargos de provimento efetivo
da carreira de Oficial Judiciário.

O projeto cria ainda nas Secretarias de Juízo Militar 23 cargos a serem distribuídos
em 6 cargos de provimento em comissão de recrutamento limitado de Gerente de
Secretaria e 17 cargos de provimento efetivo da carreira de Oficial Judiciário.

Em função da vacância, o referido projeto extingue, em seus arts. 5º e 6º, 12 cargos
de recrutamento amplo de provimento em comissão da Secretaria  do Tribunal  de
Justiça  Militar  e  6  cargos  de  provimento  efetivo  das  Secretarias  de  Juízo  Militar,
respectivamente.

Conforme a exposição de motivos do presidente do Tribunal de Justiça Militar, a
proposição visa dotar a Justiça Militar de uma estrutura organizacional que permita o
cumprimento da sua missão institucional. O presidente ressalta também que o projeto
atende ao disposto na Resolução nº 88/09, do Conselho Nacional de Justiça, a qual,
entre outras determinações, dispõe, em seu artigo 2º, § 2º, que pelo menos 50% dos
cargos de provimento em comissão deverão ser destinados a servidores das carreiras
judiciárias, cabendo aos tribunais encaminharem projetos de lei de regulamentação
da matéria, com observância desse percentual.

A Comissão de Constituição e Justiça, que analisou preliminarmente a proposição,
não encontrou óbices jurídicos a sua normal tramitação, uma vez que se trata de
matéria de competência estadual e de iniciativa privativa do Poder Judiciário.

No  que  concerne  à  competência  desta  comissão  para  proceder  à  análise  da
repercussão orçamentária e financeira do projeto, destaca-se que a implementação
da  medida  proposta  implica  aumento  de  despesas  com  pessoal  para  o  erário,
estando, portanto, condicionada aos limites constitucionais e legais.

Segundo  o  art.  17  da  Lei  Complementar  Federal  nº  101,  de  2000,  Lei  de
Responsabilidade Fiscal - LRF -, os atos que criarem ou aumentarem despesa de
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caráter continuado, como é o caso das despesas de pessoal, deverão ser instruídos
com a estimativa  do impacto  orçamentário-financeiro  no  exercício  em que devam
entrar em vigor e nos dois subsequentes e demonstrar a origem dos recursos para
seu custeio, sem prejuízo do exame de compatibilidade da despesa com as demais
normas do plano plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO.

O art. 20, II, “b”, da LRF estabelece que a despesa total com pessoal do Poder
Judiciário não poderá exceder o percentual de 6% da Receita Corrente Líquida - RCL.
Ademais, o parágrafo único do art.  22 estabelece um limite prudencial de 95% do
limite  total,  ou  seja,  5,6145%,  a  partir  do  qual  medidas  corretivas  deverão  ser
adotadas para evitar que o limite máximo seja atingido. Entre elas, está incluída a
proibição  de  aumento,  reajuste  ou  adequação  de  remuneração  a  qualquer  título,
ressalvada a  revisão  geral  anual  prevista  no  inciso  X  do  art.  37  da  Constituição
Federal, bem como a criação de cargo, emprego ou função.

Importante  ressaltar  que  o  §  1º  do  art.  20  da  LRF  prevê  que,  nos  Poderes
Legislativo e Judiciário de cada esfera, os limites serão repartidos entre seus órgãos
de forma proporcional à média das despesas com pessoal, em percentual da RCL,
verificadas  nos  três  exercícios  financeiros  anteriores  à  publicação  da  citada  lei,
ocorrida em 4 de maio de 2000. De acordo com cálculos realizados à época, o limite
da despesa total  com pessoal  do Tribunal  de Justiça Militar  é de 0,09% da RCL,
sendo o limite prudencial 0,085% da RCL.

Em cumprimento  ao  que determina a  LRF,  o  presidente  do  Tribunal  de  Justiça
Militar, informou, à época, que o impacto financeiro da medida proposta corresponde
a R$325.786,72 para o ano de 2013 e de R$4.822.252,11 para o ano de 2014.

De  acordo  com  dados  extraídos  do  Armazém  do  Sistema  Integrado  de
Administração Financeira - Siafi -, as despesas com pessoal do Tribunal de Justiça
Militar,  considerando o período de setembro de 2013 a agosto de 2014 como de
referência,  as  despesas representam  dentro  dos limites  legais  e  inferior  ao  limite
prudencial.

Adicionando-se o valor do impacto financeiro da proposta para os exercícios de
2014,  o  valor  ainda  permanece  inferior  ao  limite  prudencial,  considerando-se  a
projeção da RCL para o exercício de 2014, efetuada pela Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão - Seplag.
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Destaque-se ainda que a proposição em tela atende também ao disposto no art.
169, II, da Constituição da República, que vincula a concessão de qualquer vantagem
ou  aumento  de  remuneração  a  autorização  específica  na  LDO.  A LDO em  vigor
concede essa autorização em seu art. 15.

Ressaltamos,  porém,  que,  por  força  do  art.  169,  §  1º,  I,  da  Constituição  da
República,  a aplicação da proposta em análise está condicionada à existência de
dotação orçamentária suficiente para atender às despesas dela decorrentes.

Tendo em vista a importância do tema, apresentamos, em 2º turno, o Substitutivo nº
1,  que,  em  sua  essência,  incorpora  sugestões  apresentadas  nesta  Comissão  no
tocante ao quantitativo de cargos a serem criados.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.507/2012, no 2º
turno, na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado, ao vencido no 1° turno.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Dispõe  sobre  a  criação  e  a  extinção  de  cargos  nos  Quadros  de  Pessoal  da

Secretaria do Tribunal de Justiça Militar e das Secretarias de Juízo Militar e dá outras
providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Ficam criados, no Quadro de Cargos de Provimento Efetivo da Secretaria

do Tribunal de Justiça Militar, constante no Anexo I da Lei nº 16.646, de 5 de janeiro
de 2007, os seguintes cargos:

I - dez cargos de provimento efetivo da carreira de Técnico Judiciário, códigos de
grupo TJM-GS-14 a TJM-GS-23;

II - trinta cargos de provimento efetivo da carreira de Oficial Judiciário, códigos de
grupo TJM-SG-38 a TJM-SG-67.

Art. 2º - Ficam criados, no Quadro de Cargos de Provimento Efetivo das Secretarias
de Juízo Militar, constante no Anexo II da Lei nº 16.646, de 2007, dezessete cargos
de provimento efetivo da carreira de Oficial Judiciário, códigos de grupo TJMA-SG-33
a TJMA-SG-49.

Art.  3º  -  Ficam extintos,  com a vacância,  no Quadro de  Cargos de  Provimento
Efetivo das Secretarias de Juízo Militar, constante no Anexo II da Lei nº 16.646, de
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2007, seis cargos de provimento efetivo de Técnico de Apoio Judicial de Entrância
Especial, código de grupo TJMA-GS-01 a TJMA-GS-06.

Art.  4º  -  Um  cargo  de  provimento  em  comissão  de  Chefe  de  Gabinete  do
Presidente, de recrutamento amplo, código de grupo TJ-DAS-01, código de cargo GP-
A2, previsto no item II.1 do Anexo II da Lei n° 16.645, de 5 de janeiro de 2007, fica
transformado em um cargo de provimento em comissão de Secretário do Presidente,
de recrutamento amplo, código de cargo SP-A2, ficando revogado o inciso I do art. 14
da Lei n° 16.645, de 2007.

Art.  5º  -  O  cargo  de  provimento  em  comissão  de  Assessor  de  Comunicação
Institucional, código CI-L1, a que se refere o inciso IX do art. 10 da Lei n° 16.645, de
2007, passa a ser de recrutamento amplo, com o código CI-A1.

Art. 6º - Em virtude do disposto nos arts. 4º e 5º, as linhas referentes aos cargos de
Chefe  de  Gabinete  do  Presidente,  Secretário  do  Presidente  e  Assessor  de
Comunicação Institucional, constantes no item II.1 do Anexo II da Lei n° 16.645, de
2007, passam a vigorar na forma do Anexo desta lei.

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO

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

(a que se refere o art. 2º da Lei nº 16.645, de 5 de janeiro de 2007)
QUADRO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA SECRETARIA DO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
- Grupo de Direção e Assessoramento Superior (TJ-DAS)
*  -  O  Quadro  de  Cargos  de  Provimento  em Comissão do  Grupo  de Direção  e

Assessoramento Superior do Tribunal de Justiça (TJ-DAS), foi publicado no Diário do
Legislativo, de 19.12.2014.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2014.
Zé Maia, presidente - Lafayette de Andrada, relator - Sebastião Costa - Gustavo

Corrêa - Wander Borges.
PROJETO DE LEI Nº 3.507/2012

(Redação do Vencido)
Dispõe sobre a transformação, a criação e a extinção de cargos nos Quadros de
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Pessoal da Secretaria do Tribunal de Justiça Militar e das Secretarias de Juízo Militar.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica transformado, com a vacância, no Quadro Específico de Cargos de

Provimento  em Comissão da Secretaria  do  Tribunal  de  Justiça  Militar  do  Estado,
constante no item III.2 do Anexo III da Lei nº 16.646, de 2007, um cargo de Assistente
Técnico,  código  de  grupo  TJM-CAI-03,  código  de  cargo  TE-A1,  de  recrutamento
amplo, em um cargo de Assistente Técnico, código de grupo TJM-CAI-03, código de
cargo TE-L1, de recrutamento limitado, na forma da correlação estabelecida no Anexo
I desta lei.

Art.  2º  -  Ficam  extintos,  com  a  vacância,  no  Quadro  Específico  de  Cargos  de
Provimento  em Comissão da Secretaria  do  Tribunal  de  Justiça  Militar  do  Estado,
constante  no  item III.2  do  Anexo III  da  Lei  nº  16.646,  de  2007,  doze  cargos  de
Assistente Judiciário, código de grupo TJM-CAI-04, de recrutamento amplo, conforme
especificado no Anexo II desta lei.

Art. 3º - Ficam criados, no Quadro de Cargos de Provimento Efetivo da Secretaria
do Tribunal de Justiça Militar do Estado, constante no Anexo I da Lei nº 16.646, de
2007, os seguintes cargos:

I - três cargos efetivos da carreira de Técnico Judiciário, códigos de grupo TJM-GS-
14 a TJM-GS-16;

II - dezoito cargos efetivos da carreira de Oficial Judiciário, códigos de grupo TJM-
SG-38 a TJM-SG-55.

Art.  4º  -  Ficam  criados,  no  Quadro  Específico  de  Cargos  de  Provimento  em
Comissão das Secretarias de Juízo Militar, constante no Anexo IV da Lei nº 16.646,
de 2007, três cargos de Gerente de Secretaria, código de grupo TJMA-DAS-02, de
recrutamento limitado, conforme especificado no Anexo IV desta lei.

Parágrafo único - Somente serão nomeados para os cargos previstos no “caput”
deste artigo servidores integrantes do Quadro de Cargos de Provimento Efetivo das
Secretarias de Juízo Militar que sejam bacharéis em Direito.

Art. 5º - Ficam criados, no Quadro de Cargos de Provimento Efetivo das Secretarias
de  Juízo  Militar  do  Estado,  constante  no  Anexo  II  da  Lei  nº  16.646,  de  2007,
dezessete cargos efetivos da carreira de Oficial Judiciário, códigos de grupo TJMA-
SG-33 a TJMA-SG-49.
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Art.  6º  -  Ficam extintos,  com a vacância,  no Quadro de  Cargos de  Provimento
Efetivo das Secretarias de Juízo Militar, constante no Anexo II da Lei nº 16.646, de
2007, seis cargos da carreira de Técnico de Apoio Judicial de Entrância Especial,
código de grupo TJMA-GS-01 a TJMA-GS-06, conforme especificado no Anexo IV
desta lei.

Art.  7º  -  Ficam  extintos  no  Quadro  Específico  de  Cargos  de  Provimento  em
Comissão da Secretaria do Tribunal de Justiça Militar do Estado, constante do Anexo
IV da Lei nº 16.646, de 2007, três cargos de Assessor de Juiz, código de grupo TJMA-
DAS01, código do cargo AJ-A4 a AJ-A6, de recrutamento amplo.

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

( a que se refere o art. 1º da Lei nº ...)
Cargos do Quadro Específico de Cargos de Provimento em Comissão da Secretaria

do Tribunal de Justiça Militar transformados por esta lei
* - O Quadro Específico de Cargos de Provimento em Comissão da Secretaria do

Tribunal de Justiça Militar, a que se refere o art. 1º da Lei nº   , foi publicado no Diário
do Legislativo, de 19.12.2014. 

ANEXO II
( a que se refere o art. 2º da Lei nº ...)

Quadro de Cargos do Quadro Específico de Cargos de Provimento em Comissão da
Secretaria do Tribunal de Justiça Militar a serem extintos com a vacância

* - O Quadro Específico de Cargos de Provimento em Comissão da Secretaria do
Tribunal de Justiça Militar, a que se refere o art. 2º da Lei nº   , foi publicado no Diário
do Legislativo, de 19.12.2014. 

ANEXO III
( a que se refere o art. 4º da Lei nº ...)

Cargos do Quadro Específico de Cargos de Provimento em Comissão das
Secretarias de Juízo Militar criados por esta Lei

* - O Quadro Específico de Cargos de Provimento em Comissão das Secretarias de
Juízo  Militar,  a  que  se  refere  o  art.  4º  da  Lei  nº    ,  foi  publicado  no  Diário  do
Legislativo, de 19.12.2014. 
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ANEXO IV
( a que se refere o art. 6º da Lei nº ...)

Cargos do Quadro de Cargos de Provimento Efetivo das Secretarias de Juízo Militar a
serem extintos com a vacância

* - O Quadro Específico de Cargos de Provimento em Comissão das Secretarias de
Juízo  Militar,  a  que  se  refere  o  art.  6º  da  Lei  nº    ,  foi  publicado  no  Diário  do
Legislativo, de 19.12.2014. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.640/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 5.640/2014, de autoria do governador do Estado, que altera a
Lei  n°  21.095,  de  30  de  dezembro  de  2013,  que  autoriza  o  Poder  Executivo  a
contratar operação de crédito com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico
e Social - BNDES -, foi aprovado nos turnos regimentais, 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 5.640/2014
Dá nova redação ao art. 2º da Lei n° 21.095, de 30 de dezembro de 2013, que

autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com o Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O art. 2° da Lei n° 21.095, de 30 de dezembro de 2013, passa a vigorar

com a seguinte redação:
“Art.  2º  -  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  oferecer  como  garantia  para  a

realização da operação de crédito prevista nesta lei os recursos de que tratam o art.
157 e a alínea “a” do inciso I e o inciso II do art. 159 da Constituição da República.

Parágrafo único - Havendo garantia da União para a realização da operação de
crédito  objeto  desta  lei,  fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  oferecer,  como
contragarantia à União, as receitas geradas pelos tributos a que se refere o art. 155 e



1994
____________________________________________________________________________

os recursos de que tratam o art. 157 e a alínea “a” do inciso I e o inciso II do art. 159
da Constituição da República.”.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2014.
Luiz  Humberto  Carneiro,  presidente  -  Gilberto  Abramo,  relator  -  Lafayette  de

Andrada.
PARECER SOBRE O SUBSTITUTIVO Nº 1 AO PROJETO DE LEI Nº 5.499/2014

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria  da presidente do Tribunal  de Contas do Estado,  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”.

A proposição  foi  examinada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com as
Emendas  nºs  1  e  2,  que  apresentou.  Em  seguida,  foi  a  matéria  encaminhada  à
Comissão  de  Administração  Pública,  que,  em  análise  de  mérito,  opinou  por  sua
aprovação com as Emendas nos 1 e 2, apresentadas pela Comissão de Constituição
e Justiça.

Na  fase  de  discussão  do  projeto  no  1º  turno,  foi  apresentado  em  Plenário  o
Substitutivo nº 1, que vem a esta comissão para receber parecer, nos termos do § 2º
do art. 188 do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em epígrafe, de autoria da presidente do Tribunal de Contas do

Estado  de  Minas  Gerais  -  TCEMG  -,  prevê  a  revisão  anual  dos  vencimentos  e
proventos de seus servidores para o exercício de 2014. Em seu art. 1º, a proposição
determina a aplicação do índice de 5,91%, adotando o Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo - IPCA - apurado em 2013, nos termos do inciso X do art. 37 da
Constituição da República. O valor do padrão TC-01 passará a ser de R$1.026,67,
retroativo a 1º de janeiro de 2014. O reajuste será aplicado ao vencimento dos cargos
dos  serviços  auxiliares  da  Secretaria  do  Tribunal  de  Contas  e  dos  cargos  de
provimento  em  comissão.  Ressalte-se  a  exclusão  dos  servidores  inativos  cujos
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proventos  tenham  sido  calculados  nos  termos  dos  §§  3°  e  17  do  art.  40  da
Constituição da República e daqueles a que se refere o art. 9° da Lei Complementar
n° 100, de 5/11/2007, pois a esses servidores são aplicadas as regras do Regime
Geral de Previdência Social.

O substitutivo, apresentado em Plenário, de autoria do deputado Adelmo Carneiro
Leão, modifica o índice adotado de 5,91% para 1,91% e suprime os arts. 2º, 3º, 5º e
6º, acrescentados pelo projeto de lei. 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 (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 desse tribunal. 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.

Além disso, o substitutivo não incorpora as Emendas nos 1 e 2, apresentadas pela
Comissão de Constituição e Justiça, que visam, em razão da técnica legislativa, evitar
dúvidas quanto à aplicação do índice de revisão no valor do padrão TC-01 referente a
2014. O inciso III do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 20.227, de 2012, que ora se
pretende alterar, foi alterado pela Lei nº 21.378, de 2014, que fixou o percentual da
revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do TCEMG referente ao
ano de 2013 e, consequentemente, estabeleceu novos padrões do TC-01 para janeiro
de 2013 e janeiro de 2014. Dessa forma, com o veto oposto pelo Poder Executivo à
Lei n° 21.378 de 2014, o referido inciso III ficou prejudicado.

Destaque-se que o substitutivo em exame altera a intenção original do projeto de
lei, qual seja a recomposição remuneratória, em face de perdas inflacionárias, que
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justifica a utilização do IPCA. Além disso, suprime dispositivos que visam promover os
princípios de responsabilidade na gestão fiscal. Por essas razões, somos pelo não
acolhimento das alterações nele propostas.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela rejeição do Substitutivo nº 1 ao Projeto de Lei nº

5.499/2014, apresentado em Plenário.
Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2014.
Zé Maia, presidente e relator - Lafayette de Andrada - Sebastião Costa - Gustavo

Corrêa - Wander Borges.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 20 DE DEZEMBRO DE 2014

PROPOSIÇÕES DE LEI
PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.511

Declara  de  utilidade  pública  o  Conselho  Comunitário  de  Segurança  Pública  -
Consep - de Uberlândia, com sede nesse município.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança

Pública - Consep - de Uberlândia, com sede nesse município.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 19 de dezembro de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.512
Dá nova redação ao art. 2º da Lei n° 21.095, de 30 de dezembro de 2013, que

autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com o Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O art. 2° da Lei n° 21.095, de 30 de dezembro de 2013, passa a vigorar

com a seguinte redação:
“Art.  2º  -  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  oferecer  como  garantia  para  a

realização da operação de crédito prevista nesta lei os recursos de que tratam o art.
157 e a alínea “a” do inciso I e o inciso II do art. 159 da Constituição da República.

Parágrafo único - Havendo garantia da União para a realização da operação de
crédito  objeto  desta  lei,  fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  oferecer,  como
contragarantia à União, as receitas geradas pelos tributos a que se refere o art. 155 e
os recursos de que tratam o art. 157 e a alínea “a” do inciso I e o inciso II do art. 159
da Constituição da República.”.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 19 de dezembro de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

DELIBERAÇÃO DA MESA
DELIBERAÇÃO DA MESA Nº 2.606/2014

Abre crédito suplementar ao orçamento da Assembleia Legislativa utilizando como
fonte recursos resultantes da anulação parcial de dotações orçamentárias do próprio
orçamento e torna sem efeito a Deliberação da Mesa nº 2.605, de 18 de dezembro de
2014.

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$7.165.105,00 (sete milhões cento e sessenta e cinco mil cento e cinco
reais), na forma constante no Anexo I.

Art. 2º - Para fins do disposto no art. 1º, serão utilizados recursos provenientes da
anulação  parcial  de  dotações  orçamentárias  da  Assembleia  Legislativa,  na  forma
constante no Anexo II.

Art. 3º - Fica sem efeito a Deliberação da Mesa nº 2.605, de 18 de dezembro de
2014.

Art. 4º - Esta deliberação entra em vigor na data de sua publicação.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia Legislativa, 19 de dezembro 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.
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ANEXO I
(a que se refere o art. 1º da Deliberação da Mesa nº 2.606, 

de 19 de dezembro de 2014)
SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

* - O quadro com a suplementação de dotação orçamentária foi publicado no Diário
do Legislativo, de 20.12.2014.

ANEXO II
(a que se refere o art. 2º da Deliberação da Mesa nº 2.606, de 19 de dezembro de

2014)
ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

* - O quadro com a anulação de dotação orçamentária foi publicado no  Diário do
Legislativo, de 20.12.2014.

ATAS
ATA DA 80ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 18/12/2014
Presidência dos Deputados Dinis Pinheiro, Hely Tarqüínio e Bonifácio Mourão

Sumário:  Comparecimento  -  Abertura  -  1ª  Parte:  1ª  Fase  (Expediente):  Ata  -
Questões de Ordem - Leitura do Relatório das Atividades na 4ª Sessão Legislativa
Ordinária  da  17ª  Legislatura  -  2ª  Fase  (Grande  Expediente):  Apresentação  de
Proposições:  Projeto  de  Resolução  nº  5.684/2014  -  Projetos  de  Lei  nºs  5.685  a
5.705/2014 - Requerimentos nºs 9.321 a 9.341/2014 - Comunicações: Comunicações
das Comissões de Esporte, de Prevenção e Combate às Drogas, de Administração
Pública,  de  Cultura,  do  Trabalho  e  de Segurança Pública  -  Questão de Ordem -
Oradores  Inscritos:  Discursos  do  deputado  Neider  Moreira  e  da  deputada  Maria
Tereza  Lara  -  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia):  1ª  Fase:  Abertura  de  Inscrições  -
Comunicação da  Presidência  -  Leitura  de  Comunicações  -  2ª  Fase:  Discussão  e
Votação de Proposições: Acordo de Líderes; Decisão da Presidência - Questões de
Ordem - Prosseguimento da discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 5.640/2014;
discursos dos deputados Sargento Rodrigues e Rogério Correia;  encerramento da
discussão;  Prorrogação  da  Reunião;  votação  nominal  do  projeto;  aprovação  -
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Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.507/2012; encerramento da discussão;
discurso do deputado Fred Costa; votação nominal do Substitutivo nº 2; aprovação;
prejudicialidade do Substitutivo nº 1 - Questões de Ordem - Discussão e Votação de
Pareceres  de  Redação  Final:  Parecer  de  Redação  Final  do  Projeto  de  Lei  nº
5.640/2014; aprovação - Questões de Ordem - Encerramento.

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 -
Bonifácio Mourão -  Bosco -  Carlos Henrique -  Carlos  Mosconi  -  Carlos  Pimenta -
Cássio Soares - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró
Marra - Duarte Bechir - Durval Ângelo - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fábio
Cherem - Fred Costa - Gil  Pereira -  Gilberto Abramo -  Gustavo Corrêa - Gustavo
Perrella - Gustavo Valadares - Inácio Franco - Jayro Lessa - João Leite - João Vítor
Xavier - Lafayette de Andrada - Leonídio Bouças - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz
Humberto Carneiro -  Luzia Ferreira -  Maria Tereza Lara -  Mário Henrique Caixa -
Marques Abreu - Neilando Pimenta - Paulo Guedes - Paulo Lamac - Pinduca Ferreira
- Pompílio Canavez - Rogério Correia - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Sargento
Rodrigues -  Sávio Souza Cruz -  Sebastião Costa -  Tadeu Martins  Leite - Ulysses
Gomes - Vanderlei Miranda - Wander Borges - Zé Maia.

Abertura
O presidente (deputado Hely Tarqüínio) - Às 14h14min, a lista de comparecimento

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

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
- O deputado Neider  Moreira, 2º-secretário,  procede à leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restrições.
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Questões de Ordem
O deputado Rômulo Viegas - Sr. Presidente, demais deputados que compõem a

Mesa, deputados e deputadas, estamos num impasse. É fim de ano, e não chegamos
a acordo nenhum. Lamentamos esse posicionamento.  Eu quero  aqui,  neste curto
tempo, lamentar também que - não sei as razões, mas tive informação agora, segura,
do secretário de Estado de Fazenda, Dr.  Colombini - o governo federal não tenha
repassado  para  o  governo  do  Estado  de  Minas  o  valor  da  ordem  de
R$320.000.000,00, deputado Dalmo Ribeiro Silva, correspondentes à Lei Kandir, nem
o R$1.000.000.000,00 que foi  autorizado por  esta Casa, via empréstimo,  junto ao
Banco do Brasil. Então, estão deixando de entrar nos cofres do governo de Minas
Gerais  R$1.320.000.000,00.  As  razões  são  obscuras,  as  razões  são  temerárias,
porque, ao mesmo tempo que estamos aqui pelejando para dar um aumento mínimo,
que praticamente corresponde à inflação, para o servidor estadual, não chegamos a
acordo,  não se chega a conclusão nenhuma, e há,  a toda a hora,  introdução de
requerimentos  para  obstruir  a  pauta.  Esse  comportamento  da  atual  oposição  é
lamentável,  mas  creio  que  o  mais  grave  de  tudo,  realmente,  seja  essa  falta  de
sensatez  do  governo  federal  para  com  o  governo  de  Minas.  É  fácil  dizer  que  o
governo de Minas está quebrado, que o governo de Minas está assim, está assado,
mas nós que ficamos aqui os quatro anos vimos como é que o governo de Minas foi
tratado pelo governo federal. E a comprovação está aí: não repassaram, até agora,
R$320.000.000,00, que é direito do Estado e dos outros estados que também não
receberam.  É  dinheiro  do  Estado,  é  lei,  é  a  legislação,  e  não  repassaram
R$320.000.000,00,  como  também,  até  agora,  o  que  esta  Casa  autorizou  de
empréstimo,  junto  ao Banco do Brasil,  da  ordem de R$1.000.000.000,00.  E,  com
certeza, não fará isso agora, em fim de ano, porque o que a gente vê em matérias
jornalísticas é que o governo federal teve de fazer com que o Congresso Nacional, a
base  do  Congresso  Nacional  quebrasse  a  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal  para
aprovar  superávit  primário.  Pela  primeira  vez,  na  história  do  Brasil,  o  Congresso,
responsável por legislar, responsável por fiscalizar as contas públicas, quebra aquilo
que foi construído ao longo dos anos. E aí entendo eu que isso vai virar uma farra de
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gestão administrativa. Prefeitos brasileiros que não agirem com honestidade na sua
gestão vão enviar também para as câmaras pedido de quebra da responsabilidade
fiscal, porque, se serve para o governo federal, tem de servir para os prefeitos, para
os estados. Então não venham aqui dizer que o governo de Minas está quebrado;
que o governo de Minas é isto, é aquilo. Nós agora queremos ver coisas importantes.
Queremos ver  o governo de Minas que assumirá no ano que vem acabar com o
subsídio dos professores, porque foi isso que prometeram aqui. Combateram muito,
criticaram o modelo da gestão da Secretaria de Educação com a implantação do
subsídio. Vamos esperar que acabem com isso, que tirem esse modelo de subsídio
dos professores, e paguem, como eles entendem, o piso nacional da educação, que é
o primeiro passo. O segundo passo, deputado Hely Tarqüínio, é diminuir o ICMS da
Cemig, tão criticado: “A Cemig é a energia mais cara do Brasil”. Vamos aguardar que
reduzam o ICMS da Cemig. Mas o que quero registrar é esta perseguição, ainda mais
em fim de ano, que se acentua. Comprovo o que sempre dizemos aqui: o descaso do
governo federal com Minas Gerais. Deixam de entrar R$320.000.000,00, que é direito
constitucional  do  Estado,  nos  cofres  do  governo de Minas,  que está  aí,  tentando
juntar recursos para pagar o 13º salário do servidor. E mais R$1.000.000.000,00 que
esta Casa autorizou. Lamento esse comportamento. Mas, ano que vem, veremos as
professoras podendo merendar nas escolas. Criticavam aqui que era um absurdo as
professoras não se alimentarem nas escolas - acho que são 500 mil. Quero ver o
governo novo do PT gerenciando Minas Gerais e autorizando 500 mil professoras a
se alimentarem  nas  escolas,  participando  da  merenda  escolar.  O  decreto  federal
proíbe isso. Vamos aguardar. Muito obrigado.

O deputado Lafayette de Andrada - Sr. Presidente, a minha questão de ordem é um
apelo. Vejo aqui o líder do novo governo, que já foi anunciado à imprensa, deputado
Durval Ângelo. É um apelo no sentido do destravamento da pauta. Há importantes
projetos a serem votados, de interesse de servidores. Há a recomposição salarial de
4,5%,  que  é  pequena.  Em  todos  estes  anos,  a  Assembleia  sempre  votou  a
recomposição  da  inflação  e  mais  algum  aumento  real.  O  governador  de  Minas
encaminhou para cá reajuste relativo apenas à inflação até o mês de outubro, é um
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índice conservador. A pretensão era de 6,5%, e encaminhou-se 4,8%, 4,7%. Então há
esse projeto para ser  votado.  Há o aumento do Ministério  Público;  há um projeto
importante da Defensoria Pública, que está aqui. Então o nosso apelo é para que o
PT autorize essa votação. Vamos compreender: existem manobras regimentais, as
que  o  Regimento  Interno  permite,  que obstruem a  pauta.  Sabemos que o  nosso
Regimento Interno exige consenso. Poucos deputados conseguem obstruir a pauta
da Assembleia, e é o que está acontecendo hoje. Estamos percebendo o PT, já por
orientação do governo que entrará, obstruindo e criando algumas dificuldades. Temos
que votar, são matérias importantes. Vamos votar. Todos estão presentes, vieram com
esse empenho. Os deputados, tanto os do PT, como os do PMDB e do PSDB e os de
todos os partidos, estão na Casa. Há quórum, há número de deputados para votar.
Então vamos votar. Minas Gerais espera isso de nós, deputado Durval Ângelo, é o
que  quer  de  todos  nós,  deputados.  É o  que  Minas  espera  do  governo  atual,  do
governo  que  entrará.  É  fundamental  votarmos.  São  matérias  importantes  que
precisam  ser  votadas.  Acho  que  estaremos  fazendo  um  bem  para  Minas  Gerais
colocando esses projetos em votação. Sr. Presidente, era essa a questão de ordem
que tinha a fazer. Muito obrigado.

O  deputado  Antônio  Carlos  Arantes  -  Queria  manifestar  aqui  também  a  minha
preocupação, porque projetos importantíssimos estão na pauta. Os deputados estão
presentes. E por que não votar? Está faltando diálogo? Acho que não. O presidente
Dinis Pinheiro tem sido muito democrático; tem aberto todas as discussões, assim
como nossas lideranças de forma geral. Quando analisamos a pauta, vemos que há
muita coisa importante, que, aliás, não terá impacto financeiro algum no orçamento
do governo do Estado, sem contar o que tem impacto, que são correções salariais.
Não  podemos  ter  a  irresponsabilidade  de  não  justificarmos  nosso  trabalho  com
resultado prático e objetivo. Quando vota em nós, o pessoal está nos dando uma
procuração  para  que  o  representemos  nesta  Casa  criando  leis  que  venham  a
melhorar a vida das pessoas. Esse é o principal objetivo do nosso cargo. Defendo
muito a PEC nº 69. Há muita dificuldade por parte desses professores e servidores
que cuidam da limpeza, da segurança das escolas e das nossas crianças com muito
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carinho  e  dedicação.  Como  ficará  esse  pessoal?  A  maioria  não  tem  outra
oportunidade de trabalho e muitas vezes vive em regiões como o Norte de Minas, o
Jequitinhonha,  a Zona da Mata,  com muita  dificuldade de emprego.  Não é muito
diferente na minha região de São Sebastião do Paraíso. Ouço muitas reivindicações e
tenho  recebido  comissões  e  mais  comissões,  como,  por  exemplo,  na  semana
passada, em São João do Paraíso, aproximadamente 11 profissionais, entre estes um
com problema de saúde na família que disse que passará por necessidade. Vejam
que situação. Portanto, é hora de entendermos que a PEC nº 69 pode ser, no mínimo,
a prorrogação para buscarmos uma saída melhor para essas pessoas. Não é por ser
de minha autoria, mas há um projeto em relação à pesquisa agropecuária, que tem
sido prejudicada no orçamento. A agropecuária tem diretamente quase 30% do PIB
mineiro. Quando se inclui a pessoa que trabalha com venda no comércio relacionada
diretamente à renda que vem do campo, o PIB mineiro da agropecuária passa de
60%. Quando se fala em inovação e pesquisa, os recursos que têm chegado por
meio  da  Fapemig  para  pesquisa  agropecuária  têm  sido  menores  do  que  o
reivindicado  e  necessário  para  termos  uma  pesquisa  com  muito  mais  ênfase  e
resultado. No nosso projeto de lei, de cada 100, 10% do orçamento da pesquisa - não
são 10% do orçamento do Estado -, ou melhor, o que for destinado à pesquisa no
Estado em todos os setores, 10% ficariam vinculados diretamente para instituições de
pesquisa  ligada ao campo.  Então,  seria  uma forma de pesquisa para  não ter  tal
dificuldade porque muitas vezes se inicia o projeto, mas para-se no meio ou no final,
sem conclusão do resultado por falta de recurso. Temos aí a Epamig, empresa séria
que tem um histórico de transformação do setor agropecuário em Minas. Hoje temos
uma  variedade  de  café  muito  mais  produtiva  do  que  no  passado.  Antes  a
produtividade era de 7 a 10 sacas de café por hectare, e hoje, em média, passa de
25. Isso, graças à pesquisa agropecuária desenvolvida pela Epamig, com variedades
hoje muito mais produtivas. Agora temos oportunidade de evoluir muito mais. Há um
projeto meu também que valoriza muito o cooperativismo. A ideia não foi minha. Ouço
as pessoas e os setores, e, a partir  disso, traduzimos a necessidade por meio de
projeto. No entanto, só vira lei se chegarmos a entendimento e consenso e votarmos
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favoravelmente.  Sr.  Presidente,  é  hora  de  nossos  parceiros  e  companheiros
entenderem que, em relação ao que estamos fazendo aqui, obstruindo pauta, não
votando uma bela de uma pauta como esta, o desgaste em cima de nós é real. Na
verdade, o povo tem razão quando diz que não estamos trabalhando. Nesses dias
não estamos justificando o salário que ganhamos. Muito obrigado.

Leitura do Relatório das Atividades na 4ª Sessão Legislativa 
Ordinária da 17ª Legislatura

O  presidente  -  Não  havendo  correspondência  a  ser  lida,  com  a  palavra,  o  1º-
secretário,  para  proceder  à  leitura  do  Relatório  das  Atividades  na  4ª  Sessão
Legislativa Ordinária da 17ª Legislatura.

O 1º-secretário  (deputado Dilzon Melo)  -  Como fazemos  a  cada fim  de  sessão
legislativa, a Assembleia apresenta o seu relatório. (- Lê:)

“Relatório  de  Atividades  da  Assembleia  Legislativa  na  4ª  Sessão  Legislativa
Ordinária da 17ª Legislatura - 2014

No ano de 2014, como durante toda a legislatura que ora se encerra, a Assembleia
Legislativa do Estado de Minas Gerais manteve as prioridades presentes em suas
diretrizes, definidas logo no início do período. Assim, o compromisso com a redução
das  desigualdades  sociais  e  regionais,  decorrente  da  consciência  de  que  alguns
segmentos da população merecem uma atenção especial, orientou a regulamentação
da  gratuidade  para  idosos  e  pessoas  com  deficiência  no  transporte  coletivo
intermunicipal - Lei nº 21.121, de 2014.

Consoante  a  mesma  preocupação,  foi  concluída  a  primeira  edição  do  projeto
Cidadania Ribeirinha,  apoiando o desenvolvimento sustentável  em municípios  que
apresentam o menor Índice de Desenvolvimento Humano entre as cidades mineiras
banhadas pelo Rio São Francisco, oferecendo cursos de capacitação e incidindo nas
áreas de meio ambiente, patrimônio cultural e planejamento urbano.

A interlocução com os cidadãos e a sociedade civil também foi intensificada com o
aperfeiçoamento  dos  mecanismos  de  participação  popular.  No  mês  de  maio,  foi
instituído um novo instrumento que permite aos cidadãos participarem efetivamente
do processo legislativo. Disponível no portal da Assembleia, o serviço Dê Sua Opinião



2006
____________________________________________________________________________

sobre  Projetos  em  Tramitação  permite  a  qualquer  interessado  influenciar  nas
propostas em tramitação, comentando-as e sugerindo modificações.

Duas ações que simbolizam a constante aproximação entre o Poder Legislativo e a
população resultaram na reforma da praça da Assembleia e em mais um sucesso da
tradicional Cantata de Natal. No mesmo sentido, convidados e cidadãos prestaram
sua imprescindível e democrática colaboração com as comissões parlamentares ao
longo  do  ano.  Entre  os  temas  debatidos,  elencam-se  a  prestação  do  serviço  de
telefonia móvel, a revitalização do Rio São Francisco e a situação das Associações
de Pais e Amigos dos Excepcionais - Apaes.

Um dos resultados alcançados foi a assinatura de um plano de melhorias para o
setor  da telefonia,  em que as operadoras assumem o compromisso de ampliar  a
cobertura para 100% da zona rural do Estado até 2015. Entre as normas instituídas
durante o ano, frequentemente na sequência de amplo debate com a sociedade civil
organizada,  foi  criado  o  Fundo  dos  Direitos  dos  Idosos  -  Lei  nº  21.144  -,  as
instituições e logradouros públicos foram proibidos de ser batizados com nomes de
torturadores  -  Lei  nº  21.417  -  e  tornou-se  obrigatória  a  distribuição  de  sacolas
plásticas biodegradáveis ou oxibiodegradáveis - Lei nº 21.412.

O compromisso com a  austeridade somou-se às providências  adotadas no ano
anterior,  levando,  desta  feita,  a  uma  nova  regulamentação  do  auxílio-moradia  -
Resolução nº 5.459, de 2014 -, impedindo o pagamento do benefício a parlamentares
que possuem imóveis na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Em  relação  à  preservação  da  memória  coletiva,  uma  extensa  comemoração
celebrou  o  bicentenário  da  morte  de  Antônio  Francisco  Lisboa,  o  Aleijadinho,
culminando no lançamento de uma medalha cunhada pela Casa da Moeda em 18 de
novembro, transformando a data no Dia do Barroco Mineiro.

Reafirmando o primado dos valores democráticos, a Assembleia promoveu o ciclo
de debates Resistir Sempre - Ditadura nunca Mais, lembrando os 50 anos do golpe
militar. A concessão do Título de Cidadão Honorário do Estado a D. Paulo Evaristo
Arns  corrigiu  um  erro  histórico,  ocorrido  em  1979,  quando  a  proposta  dessa
homenagem a um herói da redemocratização foi rejeitada pelo Plenário. A Assembleia
também deu sua contribuição para o bom andamento da Copa do Mundo. Visitas,



2007
____________________________________________________________________________

audiências e debates públicos abordaram desde as obras no Aeroporto de Confins
até estratégias de ação da Polícia Militar.

Nesse contexto, foi criada a Lei nº 21.324, que obriga a identificação para a polícia
de  manifestantes  mascarados  sempre  que  for  necessário.  Durante  o  ano  que
estamos concluindo,  o Parlamento de Minas reforçou,  ainda,  suas ferramentas de
gestão, fruto de sua preocupação com a qualificação do quadro funcional e com a
racionalização dos gastos públicos.”

Em muito a Assembleia contribuiu com o povo mineiro, em muito ela quer contribuir.
É uma pena que neste  final  não possamos  coroar  de  êxito,  agraciando todos os
funcionários  públicos,  o  que  seria  o  pleno  interesse deste  governo  que  está  por
acabar. Esta é a nossa leitura, Sr. Presidente.

2ª Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

O presidente -  Esgotado o  prazo destinado a  esta  fase,  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 RESOLUÇÃO Nº 5.684/2014

Ratifica  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, nos termos do art. 225 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro
de 1975.

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

mineiro do setor de instrumentos e aparelhos para medicina, cirurgia, odontologia e
veterinária,  nos termos do art.  225 da Lei nº 6.763,  de 26 de dezembro de 1975,
considerando  a  exposição  de  motivos  encaminhada  por  meio  da  Mensagem  nº
715/2014.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 18 de dezembro 2014.
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
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- Publicado, vai o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira para deliberação,
nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 18.

PROJETO DE LEI Nº 5.685/2014
Dispõe sobre a proporção de policiais militares por habitantes no Estado.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  A  Secretaria  de  Segurança  Pública  do  Estado  de  Defesa  Social

implementará, em todos os municípios do Estado, a garantia à ordem pública com o
efetivo da Polícia Militar na proporção de um policial para cada duzentos e cinquenta
habitantes.

Art. 2º - Para atender a demanda de cada Município, serão criados as Companhias
Independentes da Policia Militar - CIPM - em municípios-polos que não ultrapassem a
distância de 50 km, a fim de que todos os policiais sejam lotados próximos de seus
respectivos locais de atuação.

Art. 3º - Nas rodovias de responsabilidade do Estado, deverão ser implementados
postos da Polícia Rodoviária Estadual com estrutura interligada.

Art. 4º - O Estado deverá criar plano de incentivo e remuneração e auxílio moradia
para oficiais da Polícia Militar residirem na região de abrangência da sua CIPM, a fim
de que o  serviço  não seja  prejudicado,  bem  como para  que seja  estabelecida  a
integração  e  o  conhecimento  do  oficial  com a  comunidade  onde  desenvolve  sua
atividade.

Art.  5º  -  Será  de  responsabilidade  do  Estado  o  custeio  integrado  estrutural  e
pessoal  decorrente  desta  lei,  seja  com  equipamentos,  viaturas,  material  bélico,
equipamentos de segurança, motos, cavalaria e todos os meios utilizados pela Polícia
Militar, bem como a remuneração e demais benefícios agregados aos oficiais.

Parágrafo único - O Poder Executivo poderá firmar convênios com os Municípios, a
fim de ampliar as estruturação da Polícia Militar na manutenção da estrutura física
das  companhias  independentes  e  no  auxílio  da  aquisição  de  equipamentos
necessários à atividade dos policiais militares.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de dezembro de 2014.
Fred Costa
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Justificação: A segurança pública é tema constante de debate entre amigos nas
escolas, universidades, ambiente de trabalho, no lazer, entre educadores, sociólogos,
nos noticiários,  enfim,  é a mazela maior  que aflige a sociedade brasileira,  e esta
relação  está  proporcionalmente  agravada.  Vemos  isso  evidente  no  crescimento
alarmante de usuários de drogas, viciados principalmente em crack, pois nas praças
e ruas da cidade, a cada dia, encontra-se um novo jovem querendo guardar nosso
carro quando estacionamos na via pública, e em sua maioria, esses jovens fazem
isso para sustentar o vício.

Detecta-se também em pleno trânsito da capital, em vias de bastante movimento,
delinquentes se aproveitando do congestionamento para realização de assaltos em
plena luz  do  dia.  Além disso,  assistimos ao assédio  nas escolas,  a  utilização de
menores na prática de delitos e o aumento de homicídios.

Um ponto crítico a ser ressaltado é a modalidade de furto implementado no estado:
a explosão, também em cidades do interior, de caixas bancários eletrônicos. Sim, os
“caixas rápidos” têm sido alvos de crimes não apenas na capital, mas também no
interior do Estado, como vemos noticiado.

Na  prática  significa  enxergar  que  existe  um  déficit  de  estrutura  da  segurança
pública do Estado, mais precisamente no trabalho preventivo e ostensivo, que recai
diretamente no nosso contingente de policiais, tanto no efetivo quanto na estrutura,
para atender a demanda que garanta a segurança do cidadão.

A Polícia  Militar,  que  de  fato  está  nas  ruas  combatendo  os  crimes,  não  tem
condições  para  atender  todas  as  necessidades  da  população.  De  acordo  a
recomendação da ONU, o viável é que se tenha em média três policiais para cada
1000 habitantes.

As  perspectivas  são  sombrias  e  evidentemente  contribuem para  o  aumento  da
insegurança pública e da criminalidade, haja vista que estamos tratando de um dos
maiores estados da Federação, com 417 municípios, ocupando uma área de 295, 669
km².

O presente projeto de lei segue uma tendência nacional, já bastante discutida em
outros estados, além de incorporar na medida do possível a recomendação emanada
da ONU. A proposição representa papel importante na melhoria da qualidade de vida
e da segurança e serviço público do Estado.
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Ante o exposto, contamos com a participação dos meus pares para a discussão da
matéria e aprovação desse importante projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.686/2014
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Pequenos Produtores

Rurais da Fazenda Boqueirão Lugar Barra do Córrego, com sede no Município de
Unaí.

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

Pequenos Produtores Rurais da Fazenda Boqueirão Lugar Barra do Córrego, com
sede no Município de Unaí.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de dezembro de 2014.
Inácio Franco
Justificação:  A  Associação  Comunitária  dos  Pequenos  Produtores  Rurais  da

Fazenda Boqueirão Lugar Barra do Córrego tem por finalidade sustentar e defender
os interesses e aspirações comuns de seus associados, defendendo e incentivando a
produção  e  o  aumento  da  produtividade  de  produtos  agropecuários  e  o
desenvolvimento da comunidade rural.

Além disso, a associação preenche todos os requisitos legais para a declaração de
utilidade pública,  razão pela qual  contamos com a colaboração dos nobres pares
desta Casa para a aprovação do projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.687/2014
Institui  a Semana Educacional da Posse Responsável  de Animais Domésticos e

Educação Continuada.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1° - Fica instituída a Semana Educacional da Posse Responsável de Animais
Domésticos e Educação Continuada, a realizar-se na segunda semana de março, em
consonância com o dia 14 de março, Dia Nacional do Animal.

Parágrafo único - A semana estadual de que trata o  caput deste artigo passa a
integrar o calendário oficial de eventos do Estado.

Art.  2°  -  Durante  a  Semana  Educacional  da  Posse  Responsável  de  Animais
Domésticos e Educação Continuada serão realizadas atividades educacionais e de
esclarecimento,  por  meio  de  debates,  de  palestras  e  da  distribuição  de  material
informativo sobre a posse responsável de animais domésticos.

§  1°  -  A semana  educacional  será  coordenada  pelas  Secretarias  Estaduais  de
Educação e de Meio Ambiente.

§  2º  -  As  atividades  serão  realizadas  preferencialmente  em  escolas  e  espaços
comunitários e poderá contar com o apoio e parcerias de entidades e empresas para
a sua realização.

Art.  3º  -  Os  órgãos  estaduais  responsáveis  deverão  promover  o  programa  de
educação continuada de conscientização da população sobre a posse responsável de
animais  domésticos,  podendo,  para  tanto,  contar  com  parceria  de  instituição  de
proteção animal e ambiental ou outra organização governamental ou não.

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de dezembro de 2014.
Fred Costa
Justificação: A Semana Educacional da Posse Responsável de Animais Domésticos

e Educação Continuada será uma instância democrática no calendário do Estado de
Minas  Gerais  para  a  discussão  e  conscientização  acerca  dos  principais  pontos
relativos à posse responsável de animais domésticos no âmbito do Estado.

A instituição da semana será um valioso instrumento para debates, apresentação
de ideias e troca de experiências sobre a posse responsável de animais, que muitas
vezes são vítimas da falta de cuidados e do despreparo de seus donos.

A semana em questão criará o programa de educação continuada, em que serão
apresentados métodos de conscientização e prevenção de maus-tratos para com os
animais, trazendo assim benefícios para diversos campos da sociedade.
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Para tanto, contamos com o apoio dos nobres pares.
-  Publicado,  vai  o  projeto  às  Comissões  de  Justiça  e  de  Meio  Ambiente  para

parecer, nos termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI Nº 5.688/2014

Estabelece  a  exigência  de  tradução,  para  a  língua  portuguesa,  na  forma  que
menciona,  dos  rótulos  de  embalagens  e  das  bulas  dos  produtos  importados
comercializados no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Torna-se obrigatória a tradução, para a língua portuguesa, dos rótulos de

embalagens e das bulas dos produtos importados comercializados no Estado.
Parágrafo único - Aplica-se a obrigatoriedade descrita no caput a todos os produtos

postos à venda, independentemente de prescrição médica.
Art. 2º - A tradução para o idioma português abrangerá a composição, a indicação,

o modo de uso, o número do lote e as datas de fabricação e de validade do produto.
Art.  3º  -  A  tradução  será  apresentada  de  forma  facilmente  compreensível  e

prontamente legível, dispensando a utilização de instrumento óptico por pessoa que
não necessita de correção visual, e em caracteres definidos por órgão competente.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor no prazo de 90 dias decorridos de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de dezembro de 2014.
Leonardo Moreira
Justificação: Em 25 de maio de 2012, o presidente do Senado à época assinou

decreto que alterou a Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976, que tão somente
dispunha sobre  a  impressão  do  número  de lote  e  das  datas  de  fabricação e  de
validade nos medicamentos.

No  que  se  refere  à  tradução  para  o  idioma  português,  o  projeto  não  recebeu
modificação, mas fato é que a legislação é bem antiga e, como em muitos casos, é
aplicada em parte. É muito comum encontrarmos produtos importados prescritos por
médicos  e  nutricionistas,  por  exemplo,  vendidos  em  farmácias,  lojas  e  até  em
mercados, sem tradução para o idioma nacional.

Precisamos normatizar e encontrar uma alternativa para minimizar os riscos que as
pessoas correm ao comprar um produto e não utilizá-lo quando necessita ou, o que é
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mais grave, utilizá-lo de forma inadequada, porque não entende a bula, não confere a
composição e desconhece a prescrição,  simplesmente por não saber o idioma do
país onde o produto foi fabricado.

Como, a meu ver, trata-se de proteção ao direito do consumidor, tomo a iniciativa de
apresentar este dispositivo para regular a matéria no âmbito do Estado e, para tal,
conto com a apreciação de meus pares.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.689/2014
Dispõe sobre a obrigatoriedade de informação no boleto de pagamento do Imposto

sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA - da alíquota adotada para seu
cálculo e do valor atribuído ao veículo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  O  boleto  de  cobrança  do  Imposto  sobre  a  Propriedade  de  Veículos

Automotores - IPVA - deverá conter informações sobre a base de cálculo adotada e o
valor atribuído ao veículo.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de dezembro de 2014.
Leonardo Moreira
Justificação: Em qualquer situação em que um pagamento é feito com base em

uma alíquota e em um valor determinado, as informações relativas a eles constam
dos boletos de pagamento. Contudo, na cobrança do IPVA, o contribuinte é obrigado
a aceitar o valor que consta de seu boleto, tendo assim limitado o seu legítimo direito
de saber como o Estado chegou ao valor cobrado. O fato de esses dados estarem
disponíveis na  internet não é suficiente para esclarecer as dúvidas do contribuinte,
pois, por várias razões, essa verificação é muito trabalhosa.

Por outro lado, disponibilizar esses dados não agrega nenhum trabalho extra ao
Estado,  tendo  em  vista  que  ele  já  possui  as  informações  solicitadas.  Trata-se,
apenas, de dar mais transparência à cobrança efetuada.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Defesa do Consumidor para
parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 5.690/2014
Obriga  as  empresas  responsáveis  pela  instalação  de  semáforos  no  Estado  a

utilizarem tecnologia que possibilite a continuidade de seu funcionamento em caso de
queda de energia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - As empresas responsáveis pela instalação de semáforos no Estado ficam

obrigadas a instalar aparelhos dotados de sistema no break ou similar, à medida que
os semáforos atualmente instalados necessitem de substituição.

Art. 2º - Os órgãos estaduais competentes ficam responsáveis por elaborar relação
de locais que receberão, prioritariamente, novos semáforos.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de dezembro de 2014.
Leonardo Moreira
Justificação: É uma cena comum vermos sinais desligados sempre que cai uma

chuva forte, com queda de energia, causando um verdadeiro nó no trânsito. As novas
tecnologias, entretanto, permitem que os semáforos continuem em funcionamento por
horas, mesmo em caso de queda de energia. O uso desses novos sistemas se torna
de grande importância por evitarem acidentes, diminuindo assim o número de vítimas,
além de evitarem o caos no trânsito e todas as perdas daí decorrentes. A substituição
eletiva  dos  semáforos  possibilitará  que  as  principais  vias  sejam  privilegiadas  no
cronograma de trocas.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.691/2014
Cria o Programa Estadual de Cuidados Paliativos no âmbito da saúde pública do

Estado de Minas Gerais.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica criado, no âmbito da saúde pública do Estado de Minas Gerais, o

Programa Estadual de Cuidados Paliativos.
Parágrafo único - Os cuidados paliativos seguem uma filosofia de cuidado para as

pessoas que enfrentam sofrimentos com o avançar de suas doenças crônicas e a
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proximidade  com  a  morte,  comumente  abandonadas  no  modelo  assistencial
preponderante em nosso país.

Art.  2º  -  Consideram-se  cuidados  paliativos  -  Cps  -  os  cuidados  que  podem  e
devem ser oferecidos o mais cedo possível no curso de qualquer  doença crônica
potencialmente  fatal,  com  o  objetivo  de  garantir  uma  abordagem  que  melhore  a
qualidade  de  vida  de  pacientes  e  de  suas  famílias,  na  presença  de  problemas
associados  a  doenças  que  ameaçam  a  vida,  mediante  prevenção  e  alívio  de
sofrimento pela detecção precoce e tratamento de dor ou outros problemas físicos,
psicológicos, sociais e espirituais, estendendo-se inclusive à fase de luto. Os CPs
regem-se pelos seguintes princípios:

I - defender o direito natural à dignidade no viver e no morrer;
II - promover o alívio da dor e de outros sintomas estressantes;
III - reafirmar a vida e abordar a morte como um processo natural;
IV - não pretender antecipar e nem postergar a morte;
V - integrar aspectos psicossociais e espirituais ao cuidado quando solicitado pelo

paciente ou pela família;
VI - oferecer um sistema de suporte que auxilie o paciente a viver tão ativamente

quanto possível até a sua morte;
VII - auxiliar a família e os entes queridos a sentirem-se amparados durante todo o

processo da doença.
Art. 3º - Os CPs devem ser iniciados o mais precocemente possível, junto a outras

medidas  de  prolongamento  de  vida,  como  quimioterapia,  radioterapia,  cirurgia,
tratamento antirretroviral, drogas modificadoras do percurso da doença, entre outras,
e incluir todas as investigações necessárias para melhor compreensão e manejo dos
sintomas.

Art. 4º - O Programa Estadual de Cuidados Paliativos poderá firmar convênios para
a criação de uma rede de cuidados paliativos nos municípios que assim desejarem.

Parágrafo único -  Os municípios com mais de 100 mil  habitantes contarão com
Centro de Referência em Cuidados Paliativos.

Art.  5º  -  As despesas decorrentes da execução desta lei  correrão por  conta de
dotações orçamentárias próprias.
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Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de dezembro de 2014.
Leonardo Moreira
Justificação: Os apelos para a atenção aos doentes em terminalidade de vida foram

acolhidos pela Organização Mundial da Saúde - OMS -, que desenvolveu as diretrizes
da atenção em cuidados paliativos - Cps - e as difundiu a todos os países membros.
No Brasil, houve eco no Congresso Nacional, Ministério da Saúde, Inca, Fundação
Oswaldo Cruz, Agência Nacional de Vigilância Sanitária e em várias organizações da
sociedade.

Seguindo  tendência  mundial,  nota-se,  no  Brasil,  uma  progressiva  ascensão  da
incidência  e  da  mortalidade  por  doenças  crônicas  não  transmissíveis  -  DCNT  -,
processo conhecido como transição epidemiológica, que tem como principal fator o
envelhecimento da população, resultante do intenso processo de urbanização.

Apesar  de todos os avanços tecnológicos da  medicina  moderna,  muitas  são as
doenças que não se consegue curar.  Atualmente a doença crônica,  progressiva e
incurável é a principal causa de incapacidades funcionais, sofrimento e morte, como é
o caso do câncer,  da aids e de outras enfermidades que acometem órgãos vitais
como coração, pulmão, sistema nervoso, fígado e rins. No caso específico do câncer,
que tem seu crescimento progressivo em todas as faixas etárias, e é descoberto em
estadiamento tardio no Brasil,  com taxas de incidência cada ano maior e com um
saldo de incapacidades de toda ordem para os seus portadores, tendem a ocorrer
grandes  demandas  ao  sistema  de  saúde  brasileiro  (Hennemann-Krause,  2012;
Fiocruz, 2012).

O maior desafio para a saúde pública brasileira no século XXI será cuidar de uma
grande população idosa, a maioria com baixo nível socioeconômico e educacional e
experimentando uma alta prevalência de doenças crônicas e com suas incapacidades
funcionais (Lima-Costa, 2003). Para corroborar essa informação, em 2003, segundo
as informações da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - Pnad -, 29,9% da
população brasileira reportou ser portadora de, pelo menos, uma doença crônica. O
fato marcante em relação às doenças crônicas é que elas crescem de forma muito
peculiar com o passar dos anos: entre as pessoas até 14 anos, foram reportados
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apenas 9,3% de doenças crônicas, mas entre os idosos este valor atinge 75,5% do
grupo, sendo 69,3% entre os homens e 80,2% entre as mulheres (IBGE, 2009).

Recentemente  no  Brasil  foi  lançado  o  Plano  de  Ações  Estratégicas  para  o
Enfrentamento das Doenças Crônicas não Transmissíveis para o decênio 2011-2022,
que aponta as doenças crônicas não transmissíveis como um problema de saúde de
grande magnitude. São responsáveis por 72% das causas de morte, com destaque
para doenças do aparelho circulatório  (31,3%),  câncer (16,3%),  diabetes (5,2%) e
doença  respiratória  crônica  (5,8%).  Atingem  indivíduos  de  todas  as  camadas
socioeconômicas  e,  de  forma  mais  intensa,  aqueles  pertencentes  a  grupos
vulneráveis, como os idosos e os de baixa escolaridade e renda. O plano tem como
objetivo principal ações que visam ao fortalecimento da capacidade de resposta do
Sistema Único  de  Saúde e  à  ampliação das  ações  de cuidado integrado para  a
prevenção e o controle das DCNT (Brasil, 2011).

A prática em cuidados paliativos tende a crescer. Estima-se que no País, a cada
ano, cerca de 500 mil pessoas necessitem recorrer a essa modalidade de atenção e
80% desse número corresponde a pacientes com câncer (Inca 2014). Essa realidade
vai exigir uma resposta mais qualificada da política de saúde brasileira, necessitando
estar  ancorada  numa  perspectiva  de  apoio  global  aos  múltiplos  problemas  dos
pacientes que se encontram na fase mais avançada da doença e no final da vida.

A Constituição Federal  de 1988,  no seu art.  198,  inciso II,  estabelece que,  nas
ações e nos serviços públicos de saúde, o Estado deve oferecer atendimento integral
ao cidadão (Brasil, 1988). Logo, a qualidade de vida deve alcançar a democracia, a
igualdade, o respeito ecológico e o desenvolvimento tecnológico, na perspectiva de o
cidadão  manter  garantida  a  cidadania  plena  até  seu adoecimento  e  consequente
morte. Ou seja, é uma prerrogativa de cidadania integralizadora de tantas quantas
sejam as variáveis envolvidas na saúde das pessoas, garantindo com isso o acesso
universal à saúde.

As doenças cardiovasculares, cerebrovasculares e as neoplasias aumentam com o
envelhecimento populacional, demandando esses cuidados paliativos. Tais doenças
exigem atendimento especializado, que no geral é feito em unidades de emergência,
muitas vezes sem que esses pacientes tenham possibilidade de ter alta, o que os
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leva muitas vezes a morrer no hospital, por não terem condições de voltar para casa
por falta de cobertura de atendimento domiciliar e ambulatorial.

Para tanto, considera-se de fundamental importância a estruturação dos cuidados
paliativos  na  Rede de  Atenção  à  Saúde,  principalmente  no  seu  eixo  da  Atenção
Básica à Saúde, ressaltando a necessidade e o reconhecimento da abordagem dos
CPs como braço assistencial importantíssimo para a implementação de uma política
de saúde de forma abrangente e equitativa, principalmente em nossa realidade.

A  prática  dos  cuidados  paliativos  visa  tratar  pacientes  com  doença  ativa  e
prognóstico reservado, desviando o foco de sua atenção da cura para a qualidade de
vida. O Brasil tem a Academia Nacional de Cuidados Paliativos, que, desde 2005,
estabelece critérios de qualidade para os serviços de cuidados paliativos e abriu o
debate  sobre  a  questão no âmbito  dos  Ministérios  da  Saúde e  da  Educação,  do
Conselho Federal de Medicina e da Associação Médica Brasileira, obtendo a inclusão
dos cuidados paliativos no Novo Código de Ética Médica.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.692/2014
Cria o Programa Boa Visão na Terceira Idade e dá outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica criado o Programa Boa Visão na Terceira Idade,  que consiste na

avaliação oftalmológica anual e no consequente tratamento de idosos a partir de 60
anos.

Art. 2º - O Programa Boa Visão na Terceira Idade atenderá em regime de mutirão.
Art. 3º - O Programa Boa Visão na Terceira Idade atuará de forma universalizada

dentro das faixas etárias especificadas, por meio da celebração de convênio entre a
prefeitura municipal interessada e o órgão do Poder Executivo competente.

Art. 4º - Caberá às prefeituras municipais conveniadas:
I  -  a  disponibilização de profissionais habilitados para a realização da avaliação

oftalmológica;
II - o encaminhamento ao Sistema Único de Saúde dos pacientes portadores de

doenças que requeiram tratamento;



2019
____________________________________________________________________________

III - a organização e o gerenciamento do programa;
IV - o mapeamento dos dados obtidos pelo programa para futuros estudos;
V - fornecimento de armações e lentes.
Art.  5º  -  O  atendimento  previsto  no  art.  2º  desta  lei  ocorrerá  em  locais

disponibilizados pelas prefeituras municipais, que ficarão encarregadas de dar ampla
publicidade ao evento, com antecedência mínima de quinze dias.

Art. 6º - Para atender às despesas decorrentes da aplicação desta lei, fica o Poder
Executivo autorizado a abrir crédito suplementar, dentro dos limites estabelecidos na
lei orçamentária anual.

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de dezembro de 2014.
Leonardo Moreira
Justificação:  O Estatuto  do  Idoso afirma que o idoso goza de todos os  direitos

fundamentais  inerentes  à  pessoa  humana,  assegurando-lhe  as  oportunidades  e
facilidades para preservação de sua saúde, até mesmo obrigando o poder público a
assegurar-lhe a efetivação desses direitos por meio de políticas sociais públicas que
permitam  um  envelhecimento  saudável  e  com  dignidade.  Assegura  também  a
atenção integral à sua saúde, incumbindo o poder público do fornecimento gratuito de
próteses, órteses e outros recursos.

O  Programa  Boa  Visão  na  Terceira  Idade  tem  como  objetivo  a  melhoria  da
qualidade de vida dos idosos, por meio da detecção e do tratamento de doenças
oftalmológicas e também do fornecimento de armações e lentes.

Diante  do  exposto,  conto  com  o  apoio  dos  nobres  pares  à  aprovação  desta
proposição.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.693/2014
Dispõe sobre a Política Estadual de Incentivo à Profissão de Cuidador de Idoso e

dá outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art.  1º  -  Fica  instituída  no  âmbito do Estado a Política  Estadual  de Incentivo  à
Profissão de Cuidador de Idoso, com o reconhecimento da profissão.

Art. 2º - Entende-se como cuidador de idoso todo aquele que desempenhe funções
dentro do ambiente domiciliar ou de instituição voltada para pessoas da terceira idade
e que, principalmente:

I - realize serviço de apoio emocional e convivência social do idoso;
II  -  preste  auxílio  na  realização  de  tarefas  relacionadas  a  higiene  pessoal,

administração  de  medicamentos,  rotinas  de  nutrição  e  ações  voltadas  para  a
manutenção e prevenção do ambiente do idoso;

III  -  auxilie  nas  atividades  de  educação,  saúde,  cultura  e  lazer  do  idoso,
principalmente em sua locomoção e deslocamento;

IV - preste auxílio ao idoso em instituições de longa permanência, hospitais, centros
de saúde, eventos culturais e sociais.

Parágrafo  único  -  Entende-se  como  instituições  de  longa  permanência  aquelas
destinadas a pessoas maiores de sessenta anos, voltadas para residência coletiva
com suporte  familiar  ou não e que possuam, no  mínimo,  condições de higiene e
segurança para os idosos.

Art. 3º - São objetivos principais da política de que trata esta lei:
I - proporcionar a divulgação da profissão de cuidador de idoso;
II - incentivar a formação de cuidadores de idosos, maiores de 18 anos e com no

mínimo o ensino fundamental, com cursos voltados para a área e reconhecidos por
órgãos credenciados no Ministério da Educação;

III  -  proporcionar  maior  atenção  à  pessoa  maior  de  sessenta  anos  no  que  diz
respeito  aos  seus  direitos  e  deveres  ante  a  sociedade,  com  o  auxílio  de  um
profissional adequado;

IV -  estimular o reconhecimento da profissão de cuidador de idoso por meio de
palestras e cursos com esclarecimentos a respeito da profissão.

Art.  4º -  Ficam contemplados por esta lei  os profissionais inseridos na categoria
prevista na legislação em vigor no que diz respeito ao piso salarial devido.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de dezembro de 2014.
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Leonardo Moreira
Justificação: Esta proposta visa contribuir com uma das mais importantes camadas

da sociedade, ou seja, a da pessoa idosa. Muitos são aqueles que atuam de maneira
direta e dedicada aos idosos, proporcionando auxílio a essas pessoas. Entretanto, a
profissão de cuidador  de  idoso ainda não é  devidamente  reconhecida.  Com uma
política estadual para incentivo e reconhecimento dessa profissão, em muito iremos
contribuir com esses profissionais.

É sabido e notório que nossa população envelhece mais e mais a cada dia. Existe a
perspectiva de chegarmos aos 35 milhões de idosos em menos de 20 anos no Brasil.
Assim, crescem os números de pessoas que se dedicam a cuidar de pessoas idosas.
E crescem também as estatísticas de pessoas que são abandonadas em asilos e nas
ruas por não terem familiares que possam cuidar delas com tempo e dedicação total.

Por entender ser de grande valia termos em nosso Estado uma política voltada para
o reconhecimento da profissão do cuidador de idoso, apresento a esta proposição
para a aprovação de meus pares.

- 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 5.694/2014
Dispõe sobre a obrigatoriedade de contratação de profissionais do serviço social

para atuar em creches públicas no âmbito do Estado.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - A contratação de profissionais do serviço social para atuar no segmento

educacional infantil denominado creche mantido pelo poder público será obrigatória
no âmbito do Estado.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de dezembro de 2014.
Leonardo Moreira
Justificação: No Brasil, as primeiras organizações do segmento educacional infantil

denominado creche mantidas pelo poder público foram criadas no início do século
XX. Destinadas inicialmente a abrigar crianças pobres e abandonadas, as creches
surgiram na França em 1770. Nessa época, o termo cuidado era usado como guarda,
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devido  à  função  assistencialista  das  creches,  que  eram  vistas  como  instituições
guardiãs.

A política  assistencial  tomou  novos  rumos  no  Brasil  com a  implantação  da  Lei
Orgânica de Assistência Social - Loas -, Lei nº 8.742, de 1993, a assistência social
passou a se constituir um direito do cidadão e dever do Estado, tendo como objetivo a
proteção  social  a  todos  os  cidadãos  necessitados,  a  partir  do  princípio  da
universalidade dos direitos sociais.

A Loas, em seu art. 1°, define assistência social como direito do cidadão e dever do
Estado, política de seguridade social não contributiva, que provê os mínimos sociais,
sendo executada através de um conjunto integrado de ações da iniciativa pública e da
sociedade,  para  garantir  o  atendimento  às  necessidades  básicas.  No  dispositivo
citado, explicita-se a assistência social como um direito do cidadão, um direito que
precisa  ser  construído  coletivamente,  não  só  no  atendimento  às  necessidades
básicas, mas no acesso e na aquisição da multiplicidade de bens culturais, sociais,
educacionais, materiais, imprescindíveis à existência do homem.

Desde  seu  início,  a  creche  estava  vinculada  administrativamente  aos  órgãos
governamentais  de  assistência,  e  é  comum  ver  os  assistentes  sociais  como
coordenadores dessas instituições, pois eles trabalham com as mais diversas faces
da questão social, além de esclarecerem à população seus direitos sociais e os meios
de ter acesso a esses direitos. Cabia às creches, em sua quase totalidade criadas e
mantidas  por  instituições  filantrópicas,  guardar  a  criança  e,  ao  mesmo  tempo,
aconselhar as mães sobre os cuidados que deveriam ter com os filhos, reforçando o
lugar da mulher no lar, junto ao marido e à prole.

Assim,  em  sua  fase  inicial,  as  creches  pretendiam  evitar  e  prevenir  a
desorganização familiar, procurando também fornecer às mães os princípios morais,
econômicos e higiênicos sobre maternagem conhecidos na época. Dessa forma, as
creches estabeleciam com as mães apenas uma relação de favor, não cabendo a
elas liberar a mulher de suas funções domésticas ou criar condições para que ela
ingressasse no mundo do trabalho. Isso só veio a ocorrer bem mais tarde.

Com as mudanças na política nacional, principalmente a partir da Constituição de
1988, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB -, de 1996, e do
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Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente,  de  1990,  foram  dadas  novas  funções  às
creches,  que  deixaram  o  caráter  assistencial  para  ter  uma proposta  educacional
voltada às crianças de 0 a 6 anos, visando a atender suas necessidades.

O  Ministério  da  Educação,  em  1993,  elaborou  um  documento  oficial  sobre  a
educação da criança pequena, com referência às dimensões de cuidado e educação,
que define o atendimento oferecido por creches e pré-escolas, como primeira etapa
da educação para a cidadania.

O fato de as creches passarem a fazer parte do sistema educacional, de acordo
com  a  Constituição  Federal  e  com  a  LDB,  faz  com  que  elas  deixem  de  ser
apresentadas  como  alternativa  para  pobres,  para  serem  postas  como
complementares  à  ação  da  família,  tornando-se  instituições  mais  abrangentes  e
afastando-se  daquele  caráter  exclusivamente  assistencialista  arcaico.  Assim,  a
creche torna-se uma instituição educacional, no sentido lato.

Para  os  assistentes  sociais,  os  pedagogos,  os  psicólogos,  e  para  os  demais
profissionais que trabalham nas creches, a definição desses termos é de fundamental
importância, pois estão ligados às funções e aos objetivos dessas instituições.

A creche deve ter um projeto pedagógico, e sabemos que para desenvolvê-lo torna-
se necessário contar com profissionais com qualificação para o cuidado e a educação
de crianças em instituições.

O psicólogo,  o  pedagogo  e  o  assistente  social,  são  profissionais  que  possuem
qualificação para o cuidado e a educação de crianças em creches.

O  serviço  social  é  uma  profissão  que  atua  na  realidade  social  através  do
atendimento  de  inúmeras  demandas,  elaboração  de  pesquisa  e  construção  de
propostas que visam ao atendimento  às  necessidades  sociais  da população,  nas
áreas de assistência social, saúde, educação, habitação, etc.,  como um direito do
cidadão e não como um favor ou simples ajuda.

O assistente social tem procurado realizar um trabalho como educador, pautado na
integração entre cuidado e aprendizagem. Não vê a creche apenas como um espaço
de cuidados físicos e recreação, mas um lugar onde se aprende. Nesse sentido, o
assistente  social  e  os  demais  profissionais  do  serviço  social  são  considerados
educadores e fazem parte da construção de um projeto coletivo.
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-  Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, do Trabalho e de Fiscalização
Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 5.695/2014
Fica  assegurado  aos  portadores  de  deficiência  física,  mental,  síndromes  ou

transtornos  psicológicos  o  acesso  a  imóveis  residenciais  construídos  através  de
programas sociais para habitação do Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1°  -  Fica  garantido  às  pessoas  portadoras  de  deficiência  física,  mental,

síndromes  ou  transtornos  psicológicos,  um  percentual  dos  imóveis  residenciais
construídos através de programas sociais do Estado de Minas Gerais.

§ 1° - Fica limitado ao percentual de 10% (dez por cento) o total de imóveis que
serão  disponibilizados  para  atender  aos  portadores  de  deficiência  física,  mental,
síndromes ou transtornos psicológicos.

§ 2° - Os cidadãos, para serem considerados aptos a serem beneficiados por esta
lei, deverão ter suas deficiências, síndromes e transtornos psicológicos, constando na
relação da Classificação Internacional de Doenças - CID 10, utilizado como referência
pelo Sistema Único de Saúde - SUS.

§ 3° - O cadastro das pessoas, de que trata o caput do art. 1°, deverá ser realizado
pela  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e  Assistência  Social  em  parceria  com  a
Secretaria de Estado de Saúde.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de dezembro de 2014.
Leonardo Moreira
Justificação: Os portadores de deficiência física, mental, síndromes ou transtornos

psicológicos enfrentam grandes problemas para conseguir tratamento adequado, o
que muitas vezes onera bastante o orçamento familiar, mesmo que muitos desses
tratamentos sejam feitos pela rede pública de saúde.

Apresento  este  projeto  de  lei  para  garantir  aos  portadores de  deficiência  física,
mental,  síndromes  ou  transtornos  psicológicos  o  acesso  à  moradia  através  dos
programas sociais implantados no Estado de Minas Gerais.

A moradia é um direito constitucional, e devemos criar mecanismos para que todos
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a  ela  tenham  acesso.  Além  da  importância  de  garantir  esse  benefício,  estamos
adicionando mais um item na questão social, quando vamos garantir moradia digna
para  os  portadores  de  deficiência  física,  mental,  síndromes  ou  transtornos
psicológicos e para suas famílias.

Espero contar mais uma vez com o apoio dos nobres colegas à aprovação deste
projeto de lei.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  deputado  Elismar
Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 127/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 5.696/2014
Institui  o  pagamento  de  meia  entrada  em  espetáculos  teatrais  e  musicais,

exposições de arte, exibições cinematográficas e demais manifestações culturais e
esportivas para os portadores de câncer.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  instituído  o  pagamento  da  meia  entrada  em  todos  os  locais  de

espetáculos  teatrais  e  musicais,  exposições  de  arte,  exibições  cinematográficas,
circenses,  eventos  esportivos,  de  lazer,  entretenimento  e  demais  manifestações
culturais no Estado aos portadores de câncer.

Art. 2º - A meia entrada deverá corresponder a 50% (cinquenta por cento) do valor
do ingresso cobrado.

Art. 3º - O Poder Executivo poderá regulamentar a presente lei estabelecendo as
formalidades do documento que identifique o portador da doença e as sanções pelo
descumprimento da norma.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de dezembro de 2014.
Leonardo Moreira
Justificação: O presente projeto de lei  tem por objetivo instituir  o pagamento de

meia  entrada  para  portadores  de  câncer  em  espetáculos  teatrais  e  musicais,
exposições  de  arte,  exibições  cinematográficas,  circenses,  eventos  esportivos,  de
lazer, entretenimento e demais manifestações culturais no Estado.

Sabemos que receber o diagnóstico de câncer acarreta mudanças extremas na vida
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da pessoa enferma e sua família, que precisam adaptar-se a um caminho árduo de
tratamento que muitas vezes implica em grave sofrimento físico e emocional.

Sabe-se ainda que encarar a doença com positividade e com a participação em
eventos  sociais  e  de  lazer  melhoram  a  autoestima  e  o  estado  psicológico  dos
pacientes. Dessa forma, assimilam melhor o tratamento, o que aumenta as chances
de êxito na batalha contra essa severa doença.

É de conhecimento geral que usualmente os portadores de câncer têm um elevado
dispêndio  financeiro,  seja  com  cirurgias,  internações,  medicamentos,
acompanhamento médico, o que, com frequência, prejudica o orçamento familiar e,
consequentemente, a realização de atividades de lazer, que são tão importantes para
a melhora do quadro geral do paciente.

Nesse sentido, o presente projeto busca facilitar o acesso dos portadores de câncer
a eventos culturais, de lazer, esporte e música, contribuindo assim para a melhoria da
qualidade de vida e combate à doença.

Sendo de extrema relevância, clamo aos nobres pares desta Casa para que, no
exercício de seu mister, aprovem esta proposição em todos os seus termos.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Tony Carlos.
Anexe-se  ao  Projeto  de  Lei  nº  5.171/2014,  nos  termos  do  §  2º  do  art.  173  do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 5.697/2014
Revoga a subalínea b.5, do inciso I do art. 12 da 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 - Fica revogada a subalínea b.5, do inciso I do art. 12 da Lei nº 6.763, de 26

de dezembro de 1975.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a

partir do exercício financeiro subsequente.
Sala das Reuniões, 18 de dezembro de 2014.
Fred Costa
Justificação:  Isentar  a  cobrança  de ICMS sobre  medicamentos  é  uma resposta

concreta  à  alta  carga  tributária  incidente  sobre  insumos  básicos  que  promoverá
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melhor distribuição de renda. É uma forma de reduzir as diferenças sociais, pois o
atual sistema de cobrança acentua a desigualdade social. Enquanto 10% da parcela
dos  mais  pobres  da  população  brasileira  destinam  32,8%  da  sua  renda  para  o
pagamento de tributos, os 10% mais ricos têm ônus de 22,7%. E os produtos que
formam a cesta básica tem a maior tributação do mundo.

A lei  é  incoerente,  uma vez que permite deduzir  somente as  despesas com os
medicamentos usados durante o período da internação. A medicina moderna tenta
reduzir  ao  máximo a  internação hospitalar,  mas a maioria  dos  idosos faz uso de
medicamento contínuo, que compromete uma boa parte do seu orçamento.

De acordo com as instituições, atualmente a carga tributária dos remédios está em
torno  de  33,9%,  o  que  representa  mais  de  um  terço  do  preço  final  pago  pelo
consumidor.  Com  a  desoneração  dos  impostos  sobre  produtos  farmacêuticos  e
insumos  utilizados  em  sua  produção  e  comercialização  serão  cumpridos  os
dispositivos  constitucionais  que asseguram a todos  o  direito  à alimentação e a à
saúde.

Pelas razões expostas, esperamos contar com o apoio de nossos nobres pares.
-  Semelhante  proposição foi  apresentada anteriormente  pelo  Deputado Gustavo

Corrêa. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.516/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 5.698/2014
Determina a adoção de medidas impeditivas do acesso de mamíferos silvestres aos

fios  de  alta  tensão dos postes  de transmissão de energia  elétrica,  por  parte  das
concessionárias, no âmbito do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  As  concessionárias  de  energia  elétrica  adotarão  as  seguintes  medidas

preventivas quanto ao acesso de mamíferos silvestres aos fios de alta tensão dos
postes de transmissão de energia elétrica:

I - colocação de cones, ou dispositivos similares, na parte superior dos postes de
transmissão  de  energia  elétrica  localizados  às  margens  de  zonas  rurais,  áreas
florestadas, unidades de conservação, reservas legais, fragmentos florestais e áreas
de preservação permanente;
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II  -  criação de corredores  ecológicos  em  áreas  previamente  determinadas  pela
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável como sendo
de trânsito de mamíferos silvestres.

Art. 2º - A fiscalização do disposto nesta lei ficará a cargo do Poder Executivo.
Art. 3º - O descumprimento desta lei ensejará a aplicação de multa no valor de 400

Ufemgs (quatrocentas Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais) por poste não
adaptado de acordo com o inciso I do art. 1º.

§ 1º - A multa será aplicada em dobro, no caso de reincidência, sem prejuízo de
outras penalidades previstas em lei.

§ 2º - O montante arrecadado em decorrência da aplicação da multa prevista no
caput poderá ser revertido às entidades de proteção dos animais estabelecidas no
local da infração, na forma regulamentar desta lei, e, na ausência delas, às entidades
congêneres mais próximas.

Art.  4º  -  As concessionárias têm o prazo de dois anos para se adequarem aos
dispositivos constantes desta lei.

Art.  5º  -  As despesas decorrentes da execução desta lei  correrão por  conta de
dotações orçamentárias próprias.

Art. 6º - O Poder Executivo regulamentará esta lei.
Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de dezembro de 2014.
Fred Costa
Justificação:  É  extremamente  comum  a  ocorrência  de  acidentes  envolvendo

mamíferos silvestres que alcançam os fios de alta tensão localizados especialmente
às margens de zonas rurais. Isso porque a escassez dos denominados corredores
ecológicos  -  os  quais  interligam  grandes  fragmentos  florestais  ou  unidades  de
conservação  separados  por  estradas,  agricultura,  clareiras  abertas  pela  atividade
madeireira, dentre outras atividades humanas - acarreta a utilização dos fios de alta
tensão pelos animais silvestres, que precisam circular à procura de abrigo e alimento
para a fauna local.

A adaptação de um cone,  ou dispositivo  similar,  nos postes  de  energia  elétrica
localizados às margens de zonas rurais seria de grande eficiência para impedir que
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mamíferos  silvestres  -  tais  como macacos,  gambás,  esquilos  e  felinos  -  escalem
esses postes na tentativa de alcançar os fios de alta tensão e fazer a sua indevida
utilização para circular pelo que seria o seu habitat.

Ademais,  compete  à  União,  aos  estados  e  ao  Distrito  Federal  legislar
concorrentemente  sobre  florestas,  caça,  pesca,  fauna,  conservação  da  natureza,
defesa do sol  e dos  recursos naturais,  proteção do meio ambiente  e  controle da
poluição.

O  projeto  de  lei  encontra-se,  pois,  em  plena  consonância  com  os  ditames
constitucionais  à  medida  que  propõe  solução  simples  e  eficaz  para  melhoria  do
habitat de mamíferos silvestres sem conflitar com a legislação vigente.

Para a aprovação deste projeto, contamos com o apoio dos nobres pares.
-  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 5.699/2014
Dispõe sobre a colocação de placa informativa nos hospitais públicos autorizando a

presença do acompanhante de pacientes maiores de sessenta anos de idade quando
internados e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Os  hospitais  públicos  estaduais  deverão  afixar  placa  autorizando  a

presença  de  acompanhante  de  pacientes  maiores  de  sessenta  anos  de  idade,
durante o período da internação.

Parágrafo único -  Excetua-se ao disposto nesta lei  a internação em unidade de
tratamento intensivo ou a situação clínica em que tecnicamente esteja contraindicada
a presença de acompanhante, o que deverá ser formalmente justificado pelo médico
assistente.

Art. 2º - A placa de que trata o caput deste artigo deverá ser legível e colocada em
locais de fácil visualização, nos pontos de entrada e saída e nas áreas comuns do
local.

Art. 3º - O não cumprimento do disposto nesta lei acarretará a aplicação de multa
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de 500 Ufemgs (quinhentas unidades fiscais do Estado de Minas Gerais), cobradas
em dobro a cada trinta dias corridos, sem o cumprimento desta lei.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de dezembro de 2014.
Fred Costa
Justificação:  Considerando  que  idosos  se  sentem  mais  seguros  quando

acompanhados  por  familiares  ou  responsável  e  que  essa  segurança  é  fator
fundamental para a plena recuperação do paciente, apresentamos este projeto que
visa a garantir esse acompanhamento do idoso durante as internações nos hospitais
públicos, já ressalvadas as exceções contidas na proposta.

A proposta  também  busca  garantir  que  tal  direito  seja  amplamente  divulgado,
possibilitando que o maior número de pessoas tenha acesso à informação a respeito.

Desta forma, contamos com o apoio dos nobres colegas à aprovação desta matéria.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, do Trabalho e de Fiscalização

Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI Nº 5.700/2014

Autoriza o Poder Executivo a instituir a Política Estadual de Participação Social -
Peps - e o Sistema Estadual de Participação Social - Seps - e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  instituir  a  Política  Estadual  de

Participação Social - Peps - e o Sistema Estadual de Participação Social - Seps.
Art. 2º - A Política Estadual de Participação Social a que se refere o art. 1º será

implantada com o objetivo de fortalecer e articular os mecanismos e as instâncias
democráticas de diálogo e a atuação conjunta entre a administração pública estadual
e a sociedade civil.

Parágrafo único - Na formulação, na execução, no monitoramento e na avaliação de
programas  e  políticas  públicas  e  no  aprimoramento  da  gestão  pública  serão
considerados os objetivos e as diretrizes da Política Nacional de Participação Social.

Art. 3º - São diretrizes gerais da Peps:
I - o reconhecimento da participação social como direito do cidadão e expressão de

sua autonomia;
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II - a complementariedade, a transversalidade e a integração entre mecanismos e
instâncias da democracia representativa, participativa e direta;

III - a solidariedade, a cooperação e o respeito à diversidade de etnia, raça, cultura,
geração, origem, sexo, orientação sexual, religião e condição social, econômica ou de
deficiência, para a construção de valores de cidadania e de inclusão social;

IV - o direito à informação, à transparência e ao controle social nas ações públicas,
com uso de linguagem simples e objetiva, consideradas as características e o idioma
da população a que se dirige;

V - a valorização da educação para a cidadania ativa;
VI - a autonomia, o livre funcionamento e a independência das organizações da

sociedade civil; e
VII - a ampliação dos mecanismos de controle social.
Art. 4º - São objetivos específicos da Peps, entre outros:
I - consolidar a participação social como método de governo;
II - promover a articulação das instâncias e dos mecanismos de participação social;
III - aprimorar a relação do governo estadual com a sociedade civil, respeitando a

autonomia das partes;
IV - promover e consolidar a adoção de mecanismos de participação social  nas

políticas e nos programas de governo estaduais;
V  -  desenvolver  mecanismos  de  participação  social  nas  etapas  do  ciclo  de

planejamento e orçamento;
VI - incentivar o uso e o desenvolvimento de metodologias que incorporem múltiplas

formas de expressão e linguagens de participação social, por meio da internet, com a
adoção de tecnologias livres de comunicação e informação, especialmente softwares
e aplicações, tais como códigos-fonte livres e auditáveis ou os disponíveis em portal
de software público brasileiro;

VII - desenvolver mecanismos de participação social acessíveis aos grupos sociais
historicamente excluídos e aos vulneráveis;

VIII - incentivar e promover ações e programas de apoio institucional, formação e
qualificação em participação social para agentes públicos e sociedade civil; e

IX - incentivar a participação social no Estado e nos municípios mineiros.
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Art. 5º - Os órgãos e entidades da administração pública estadual direta e indireta
deverão, respeitadas as especificidades de cada caso, considerar as instâncias e os
mecanismos  de  participação  social  previstos  nesta  lei,  para  a  formulação,  a
execução, o monitoramento e a avaliação de seus programas e políticas públicas.

Art.  6º  -  São  instâncias  e  mecanismos  de participação  social,  sem  prejuízo  da
criação e do reconhecimento de outras formas de diálogo entre administração pública
estadual e sociedade civil:

I - conselho de políticas públicas;
II - comissão de políticas públicas;
III - conferência estadual;
IV - ouvidoria pública estadual;
V - mesa de diálogo;
VI - fórum interconselhos;
VII - audiência pública;
VIII - consulta pública;
IX - orçamento participativo; e
X - ambiente virtual de participação social.
Parágrafo único - Os representantes da sociedade civil terão suas despesas para

participação em reuniões e eventos das instâncias  e mecanismos de participação
social pagas pelo Estado, nos termos da legislação aplicável, quando o exercício da
representação se der fora dos respectivos municípios de domicílio.

Art. 7º - O Seps será integrado pelas instâncias de participação social previstas nos
incisos I a IV do art. 6º desta lei, sem prejuízo da integração de outras formas de
diálogo entre a administração pública estadual e a sociedade civil.

Parágrafo  único  -  Será  publicada  a  relação  e  a  respectiva  composição  das
instâncias integrantes do Seps.

Art. 8º - Na constituição das instâncias e dos mecanismos de participação social
previstos nesta lei, serão observados as diretrizes gerais e os objetivos específicos da
Peps, sem prejuízo de outros específicos, nos termos regulamentares.

Art. 9º - Será instituída a Mesa de Monitoramento das Demandas Sociais, instância
colegiada intersecretarial responsável pela coordenação e pelo encaminhamento de
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pautas dos movimentos sociais e pelo monitoramento de suas respostas.
Parágrafo  único  -  Ato  normativo  disporá  sobre  as  competências  específicas,  o

funcionamento e a criação de subgrupos da instância prevista no caput deste artigo.
Art.  10  -  As  agências  reguladoras  estaduais  observarão,  na  realização  de

audiências e consultas públicas, o disposto nesta lei, no que couber.
Art. 11 - As despesas relativas à implantação das instâncias e dos mecanismos de

participação social previstas no art. 6º correrão por conta de dotações orçamentárias
previstas para a Secretaria de Estado de Governo.

Parágrafo único - As demais despesas decorrentes da execução desta lei correrão
por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 12 - Esta lei será regulamentada por meio de decreto.
Art. 13 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de dezembro de 2014.
Rogério Correia
Justificação:  Aprimorar  o  funcionamento  democrático  do  Estado  e  oferecer  à

população a oportunidade de atuar de forma contínua e sistemática na propositura,
no planejamento e na avaliação de políticas públicas é tarefa do próprio Estado, e
para isso impõe-se a criação de uma Política Estadual de Participação Social e de um
Sistema Estadual de Participação Social

As manifestações populares,  que emergiram com mais  força e repercussão em
junho  de  2013,  possibilitaram  múltiplas  leituras,  mas  de  fato  é  consenso  que  as
manifestações representaram interessante exercício de democracia direta - o cidadão
como  indivíduo  se  expressando  para  formar  a  opinião  pública  e  a  de  seus
representantes formalmente constituídos.

Nesta  Casa  temos  representantes  que  receberam  a  delegação  de  executar  a
vontade  do  povo,  porém  é  certo  que  não  detêm  o  monopólio  do  exercício  da
democracia.

Se o povo vai às ruas, dispensa mediadores e fala por si só, indica que os seus
representantes não estão sendo porta-vozes de causas políticas que lhe são caras.
Manifestações de rua desse tipo representam, portanto, questionamentos às ações e
omissões dos representantes e nunca negação à democracia.



2034
____________________________________________________________________________

Dois mil e treze foi o ano em que o povo obteve na rua a revisão do reajuste das
tarifas dos transportes públicos e inseriu a questão da mobilidade urbana no centro
do debate político.

Uma sociedade democrática não deve se limitar à constituição de representantes
que  governem  em  nome  do  povo  -  democracia  representativa  -  ou  ao  exercício
democrático direto das manifestações de rua.

A democracia participativa é o caminho entre a institucionalidade dos governos e
parlamentos e a efemeridade das mobilizações de rua.

Na sociedade brasileira, diversos mecanismos de democracia participativa foram se
constituindo  ao  longo  do  tempo.  A Constituição  Federal  de  1988  registrou  esses
espaços, fruto de uma intensa atuação de movimentos sociais que ao longo de uma
década derrotou uma ditadura e constituiu as novas bases de nossa democracia. As
práticas de democracia participativa, entretanto, estavam dispersas, com diferentes
formatos e nomenclaturas: conferências, conselhos, audiências públicas, orçamento
participativo, colegiados, comissões, entre outros.

É nesse contexto que se insere este projeto de lei.
Em um momento de questionamentos da qualidade da representação democrática,

é  importante  ter  a  sensibilidade  de  avançar  na  organização  de  um  sistema  de
participação  social  que  aprimore  os  mecanismos  de  democracia  participativa  da
sociedade brasileira.

A  democracia  participativa  reforça  a  legitimidade  dos  Poderes  Executivo  e
Legislativo enfrentando os desafios do nosso tempo e avançando em democracia.

A bancada do Partido dos Trabalhadores, defensora de mais democracia, pretende
potencializar o funcionamento democrático de nosso Estado com este projeto de lei,
que autoriza o governador a instituir a Política Estadual de Participação Social e o
Sistema Estadual de Participação Social.

Por essas razões, contamos com o apoio dos nobres pares para a aprovação de
nosso projeto de lei.

- 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.
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PROJETO DE LEI Nº 5.701/2014
Institui a Política de Capacitação para Atendimento ao Idoso nos órgãos públicos do

Estado.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica instituída a Política de Capacitação para Atendimento ao Idoso nos

órgãos públicos do Estado.
Art. 2° - Nos termos da política de capacitação instituída por esta lei, será oferecido

anualmente Curso de Capacitação, que apresentará conteúdo especial voltado para
os idosos.

Art.  3°  -  Os  Conselhos  Estaduais  de  Saúde,  de  Assistência  Social  e  do  Idoso
poderão indicar um de seus membros para o estabelecimento de comissão que ficará
responsável  pela  formulação  das  diretrizes  da  Política  de  Capacitação  para
Atendimento ao Idoso.

Art. 4° - Ao final de cada curso será fornecido certificado de conclusão.
Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de dezembro de 2014.
Fred Costa
Justificação: Este projeto tem por objetivo o aprimoramento da Política de Atenção

ao Idoso no Estado, pois valoriza e incentiva a qualidade do atendimento à pessoa
idosa na administração pública estadual.

Pretende-se, com esta proposição, valorizar o aprimoramento da atenção ao idoso
em todos os aspectos, e um deles é exatamente o de atender prontamente ao idoso
em todas as esferas públicas. Para tanto, faz-se necessário um treinamento refinado,
que ofereça condições para que a pessoa idosa sinta-se acolhida e tenha atenção
específica e satisfatória.

Esperamos contar com o apoio de nossos nobres pares para a aprovação deste
projeto.

- 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 5.702/2014
Institui a Semana Estadual de Valorização da Vida e dá outras providências.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica instituída a Semana Estadual de Valorização da Vida, a ser realizada,

anualmente,  na semana que compreender  o dia 10  de  setembro,  Dia  Mundial  de
Prevenção ao Suicídio.

Art. 2° - A semana a que se refere o art. 1° fica incluída no Calendário Oficial de
Eventos do Estado de Minas Gerais.

Art. 3° - A Semana Estadual de Valorização da Vida tem por finalidade a reflexão e
a conscientização sobre esta temática, objetivando dignificar a vida no Planeta em
reação ao aumento de índice de suicídios, estatisticamente comprovado, que assola
a população do Estado de Minas Gerais.

§ 1° - A Semana Estadual de Valorização da Vida terá como diretrizes:
I  -  alertar  a  população  sobre  como  diagnosticar  possíveis  suicidas,  utilizando

veículos de comunicação de grande acesso à população;
II - promover o encontro com especialista na área para debater o assunto;
III - elaborar e distribuir cartilhas didáticas para órgãos públicos, tais como: escolas,

hospitais, capacitando funcionários para lidar com pessoas que tenham pensamentos
suicidas.

Art. 4° - Na Semana de Estadual de Valorização da Vida serão realizados palestras,
debates, seminários, audiências públicas, esclarecimentos, propagandas publicitárias
e distribuição de folhetos informativos e explicativos.

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de dezembro de 2014.
Rogério Correia
Justificação:  A  Semana  Estadual  de  Valorização  da  Vida  será  uma  instância

democrática  no  calendário  oficial  de  eventos  do  Estado  de  Minas  Gerais  para
discussão e apresentação dos principais pontos relativos a tutela do direito à vida,
mormente a construção e a concepção de ações institucionais do poder público. O
discurso de valorização da vida se torna estéril se não estiver acompanhado de ações
que proporcionem o protagonismo do poder público e da sociedade civil organizada
diante de uma articulada intencionalidade de dignificar o valor da vida.

A instituição da semana em questão será um valiosíssimo instrumento de fomento e
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indução para a consolidação do direito à vida, primeiríssimo direito da cidadania no
sentido pleno, cidadania que se afigura como caro desafio previsto na Resolução n°
198, do Conselho Nacional de Justiça, elaborado para os próximos seis anos (2015 a
2020).

O  Ministério  da  Saúde  há  muito  baixou  a  Portaria  n°  1.876/2006,  que  institui
diretrizes nacionais para prevenção do suicídio. Nessa portaria, ressaltam-se entre
outros fatores: a importância epidemiológica do registro de suicídio e das tentativas; a
necessidade  da  identificação  das  comorbidades  em  populações  vulneráveis;  o
aumento das taxas na faixa etária entre 15 e 25 anos; os danos causados aos que
convivem com o suicida; a necessidade de ações integrais de promoção e prevenção
em todos os níveis de atenção à saúde.

Entre os  principais  objetivos  da  referida  portaria  está a  promoção  de  ações de
educação permanente dos profissionais de saúde de atenção básica, dos serviços de
saúde mental, das unidades de urgência e emergência, de acordo com os princípios
da integralidade e da humanização.

Falar em vida em todos os seus matizes, com consistência embasada em políticas
públicas  referendadas  pelo  coletivo  social  e  afiançadas  pela  reflexão  e  pela
experiência das comunidades local e global, demonstrará metodologia pro-ativa do
parlamento na busca de resultados práticos para as demandas reais do ser humano.

A Assembleia Legislativa deverá compreender que o suicídio é um problema de
saúde pública e, mesmo assim, pouco discutido. E tratar desse assunto não é relatar
como aconteceu a morte, mas sim o que a provocou. A prevenção ainda é o melhor
remédio para evitar  que as pessoas entrem em depressão e, para se livrarem do
sofrimento, optem por tirar a própria vida.

Refletir,  avaliar  e  encaminhar  tais  demandas,  num  tempo  sistematizado  e
institucionalizado e com objetivo de fazer fluir os indicadores que visam à satisfação
das necessidades humanas, é de suma importância em nossos dias. Vivemos num
contexto  em que o consumismo faz parte do  modus  vivendi das pessoas.  Nesse
sentido, se fundamenta a instituição de uma Semana de Valorização da Vida.

A temática suicídio  envolve  a vulnerabilidade da saúde pública,  não podendo o
Estado  de  Minas  Gerais,  a  família  e  a  sociedade  civil  organizada  furtar-se  à
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responsabilidade social que inegavelmente detêm. A inviolabilidade do direito à vida
está  edificada  em  preceito  basilar  inserto  no  art.  5°,  caput,  da  Constituição  da
República. Por isso se faz urgente a instituição de uma Semana de Valorização da
Vida no Estado de Minas Gerais, a ser comemorada anualmente na semana do dia
10 de setembro, Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, tendo entre seus objetivos:
alertar a população sobre como diagnosticar possíveis suicidas, utilizando veículos de
comunicação de grande acesso à população; promover encontro com especialistas
na área para  debater  o  assunto;  elaborar  e  distribuir  cartilhas  didáticas a  órgãos
públicos,  capacitando  funcionários  para  lidarem  com  pessoas  que  tenham
pensamentos suicidas; servir como um espaço de reflexão e avaliação sobre a vida.

Por  essas razões,  contamos com o apoio dos nobres pares à aprovação deste
projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 5.703/2014
Institui o Dia Estadual de Combate ao Tráfico de Animais Silvestres.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica instituído o Dia Estadual de Combate ao Tráfico de Animais Silvestres,

a ser comemorado anualmente no dia 29 de setembro.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de dezembro de 2014.
Fred Costa
Justificação:  O tráfico  de animais  é o  terceiro maior  comércio  ilegal  do mundo,

perdendo apenas  para  os  tráficos de  armas  e de  drogas.  O  volume de recursos
envolvido é enorme, tanto que a atividade funciona nos moldes do crime organizado,
característica  já  plenamente  comprovada  pelos  órgãos  ambientais  e  autoridades
policiais que atuam na área no Brasil e em outros países.

São  cada vez mais  constantes  as  incursões  nas  matas  tropicais  em  busca  de
animais para fomentar o tráfico nacional e internacional. Manter animais silvestres em
cativeiro continua sendo um hábito cultural da população brasileira, para exibi-los em
forma  de  coleções  ou  destiná-los  a  estudos  científicos  e  à  produção  de
medicamentos e afins.
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O tráfico da fauna silvestre possui  características peculiares quanto às espécies
comercializadas e ao destino que elas têm ao chegar aos mercados internacionais.
As ações ilícitas podem ser divididas em três modalidades com objetivos distintos:
animais para colecionadores particulares e zoológicos, animais para fins científicos e
animais para comercialização em pet shops. Cada uma dessas modalidades requer
atenção e meios de combate específicos.

De acordo com o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente - Pnuma -,
cerca de cem espécies desaparecem por dia da face do planeta, sendo o comércio
ilegal uma das principais causas dessa tragédia. O tráfico de animais silvestres no
Brasil  é  responsável  pelo  desaparecimento  de  aproximadamente  38  milhões  de
espécimes por ano.

Estima-se que, de cada 10 animais traficados, apenas 1 chega ao seu destino final.
Os outros 9 acabam morrendo no momento da captura ou durante o transporte. Todos
os animais traficados sofrem no esquema montado pelos  traficantes,  o qual  inclui
como práticas desde anestesiá-los para que pareçam dóceis e mansos até furar os
olhos das aves para não enxergarem a luz do sol e não cantarem, evitando chamar a
atenção da fiscalização.

O combate ao tráfico de animais passa necessariamente por uma conscientização
da sociedade e dos órgãos ambientais sobre o dano ecológico e social provocado por
essa  atividade  criminosa.  Com  essa  perspectiva,  a  criação  do  Dia  Estadual  de
Combate ao Tráfico de Animais Silvestres, no dia 29 de setembro, Dia Nacional de
Combate ao Tráfico de Animais Selvagens, oferecerá à sociedade a oportunidade e o
estímulo para o debate dos problemas e a busca de soluções para esse crime, que
tem colocado diversas espécies de animais em vias de desaparecer para sempre da
natureza.

Para tanto, contamos com o apoio dos nobres pares.
-  Publicado,  vai  o  projeto  às  Comissões  de  Justiça  e  de  Meio  Ambiente  para

parecer, nos termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI Nº 5.704/2014

Institui a Semana Educacional do Controle de Zoonoses nas escolas públicas do
Estado.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1°  -  Fica  instituída  a  Semana  Educacional  do  Controle  de  Zoonoses  nas

escolas públicas do Estado, a realizar-se na primeira semana de setembro.
Parágrafo único - A semana de que trata o  caput deste artigo passa a integrar o

calendário oficial de eventos do Estado.
Art.  2°  -  Durante a Semana Educacional  do Controle de Zoonoses nas escolas

públicas serão realizadas atividades educacionais e de esclarecimento, por meio de
debates, de palestras e da distribuição de material informativo, sobre o controle de
zoonose.

Parágrafo único - A Semana Educacional  do Controle de Zoonoses nas escolas
públicas do Estado será coordenada pelas Secretarias Estaduais de Educação e de
Meio Ambiente.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de dezembro de 2014.
Fred Costa
Justificação: A Semana Educacional do Controle de Zoonoses nas escolas públicas

do Estado será uma instância democrática no calendário do Estado, para a discussão
e conscientização dos principais pontos relativos às zoonoses e suas especificidades,
com reforço dos procedimentos necessários para a eliminação de possíveis focos de
doenças e promoção das ações educativas, principalmente com os jovens, que são
multiplicadores nas suas residências e nas comunidades onde vivem, ampliando-se
assim o trabalho de prevenção e de proteção à fauna.

Para  tanto,  contamos  com  o  apoio  dos  nobres  pares  para  a  aprovação  desta
iniciativa.

-  Publicado,  vai  o  projeto  às  Comissões  de  Justiça  e  de  Meio  Ambiente  para
parecer, nos termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 5.705/2014
Proíbe  o  manuseio,  a  utilização,  a  queima  e  a  soltura  de  fogos  de  artifício  e

artefatos pirotécnicos em eventos realizados com a participação de animais, ou em
áreas  próximas  a  locais  onde  se  abrigam  animais,  no  Estado  e  dá  outras
providências.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Ficam proibidos no Estado o manuseio, a utilização, a queima e a soltura

de  fogos  de  artifício  e  artefatos  pirotécnicos  em  eventos  realizados  com  a
participação de animais, ou em áreas próximas a locais onde se abrigam animais de
quaisquer  espécies,  em  parques  públicos,  matas  ou  áreas  de  preservação
permanente, nas seguintes modalidades:

I - shows pirotécnicos;
II - apresentação com elementos de pirotecnia;
III - soltura, queima e manuseio.
§  1º  -  Para  efeito  dos  dispositivos  constantes  no  caput deste  artigo,  são

considerados fogos e artefatos pirotécnicos:
I - os fogos de vista com ou sem estampido;
II - os fogos de estampido;
III - os foguetes, com ou sem flecha, de apito ou de lágrimas, com ou sem bomba;
IV -  os  chamados  pots-à-feu,  “morteirinhos de  jardim”,  “serpentes voadoras”  ou

similares;
V - as baterias;
VI - os morteiros com tubos de ferro; e
VII - os demais fogos de artifício.
§ 2º - Excetuar-se-ão da proibição estabelecida no caput deste artigo:
I  -  eventos  realizados  por  empresas  registradas  no  Exército  Brasileiro,  com

certificado de registro para a atividade de  show pirotécnico e com a aprovação da
autoridade competente de defesa civil do Estado;

II - eventos realizados em distância superior a 2km (dois quilômetros) dos locais
especificados  no  caput deste  artigo,  com  autorização  expedida  pela  autoridade
competente  e  com a  supervisão  e  o  acompanhamento  de  empresas  ou  técnicos
especializados devidamente registrados nos órgãos previstos na legislação em vigor,
que assumam a responsabilidade pela queima de fogos em festividades e ocasiões
especiais, bem como por quaisquer danos materiais causados a terceiros.

Art. 2° - Para os fins do disposto no art. 1º, consideram-se:
I - eventos realizados com a participação de animais: rodeios, cavalgadas, eventos
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de exposição  ou  venda  de animais  realizados  em qualquer  local  que  abrigue ou
exponha animais;

II - locais onde se abrigam animais: canis públicos ou privados, abrigos, zoológicos,
santuários, entre outros;

III  -  parques  públicos  ou  matas:  locais  onde  há  tipicamente  abundância  de
vegetação e áreas não pavimentadas, sobretudo dentro de região urbana ou em suas
proximidades;

IV  -  áreas  de  preservação  permanente:  áreas  protegidas,  cobertas  ou  não  por
vegetação  nativa,  com  a  função  ambiental  de  preservar  os  recursos  hídricos,  a
paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, de facilitar o fluxo gênico de
fauna  e  flora,  de  proteger  o  solo  e  de  assegurar  o  bem-estar  das  populações
humanas;

V - animal: organismo pluricelular, heterotrófico, invertebrado ou vertebrado.
Art. 3º - Fica proibido, no território do Estado, fabricar, transportar ou soltar balões

que possam provocar incêndios nas florestas e demais formas de vegetação.
Art. 4° - O manuseio, a utilização, a queima ou a soltura de fogos de artifício em

desconformidade  com  o  disposto  nesta  lei  sujeitará  os  infratores  a  punição
progressiva, com o pagamento de multa e a aplicação das seguintes sanções:

I - multa de 5.000 Ufemgs (cinco mil Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais)
ao estabelecimento comercial que descumprir o disposto no caput do art.1º;

II - multa em dobro em caso de reincidência;
III - multa de 3.000 (três mil) Ufemgs a pessoa física e de 10.000 (dez mil) Ufemgs a

pessoa jurídica, pelo descumprimento do disposto no art. 1º, § 2º, desta lei;
IV - interdição das atividades, combinada com a multa prevista no inciso II deste

artigo, quando o infrator for empresa responsável pelo espetáculo pirotécnico;
V - multa de 3.000 (três mil) Ufemgs ao estabelecimento comercial que descumprir

o disposto no art. 3° desta lei;
VI  -  aplicação da penalidade cabível  prevista  no Estatuto dos Servidores ou na

legislação pertinente,  após  abertura  de  sindicância  ou  inquérito  administrativo,  ao
servidor que tenha autorizado o evento.

Art. 5° - São passíveis de punição as pessoas físicas, inclusive as detentoras de
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função  pública,  civil  ou  militar,  bem  como  toda  instituição  ou  estabelecimento,
organização social ou pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, de caráter público
ou privado, que descumprir o que dispõe esta lei ou que se omitir no dever legal de
fazer cumprir esta norma.

Art. 6° - Fica o Poder Executivo autorizado a destinar os valores recolhidos por meio
das multas previstas por esta lei ao custeio de ações como publicações e campanhas
de  conscientização  da  população  sobre  o  disposto  nesta  lei,  sobre  a  posse
responsável e sobre os direitos dos animais; a instituições, abrigos ou santuários de
animais; a programas de controle populacional por meio da esterilização cirúrgica de
animais e a programas que visem à proteção e ao bem-estar da fauna.

Art. 7° - O Poder Executivo regulamentará esta lei.
Art. 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de dezembro de 2014.
Fred Costa
Justificação:  O  barulho  causado  por  espetáculos  como  os  mencionados  neste

projeto  causa  pânico  e  desorienta  os  animais,  uma  vez  que  eles  possuem  uma
sensibilidade  auditiva  muito  superior  à  humana.  A vibração  resultante  dos  sons
geralmente atinge um tom muito agudo na natureza, provocando a sensibilidade dos
animais e resultando principalmente na fuga de seus predadores.  Além disso,  em
decorrência  do  pânico  causado,  muitos  animais  podem  sofrer  paradas
cardiorrespiratórias  e  convulsões  e  ter  diversos  problemas  que  podem  levá-los  à
morte.

Nossa Constituição Federal, em seu art. 225, § 1º, VII, estabelece que incumbe ao
Estado “proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, práticas que coloquem
em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os
animais à crueldade”.

O recente evento ocorrido na região de Hortolândia, no Estado de São Paulo, por
conta do  show pirotécnico realizado no rodeio da cidade,  comprova que o pânico
causado  nos  animais  pelos  fogos  de  artifício  pode causar  fugas  desordenadas  e
possíveis ataques que colocam em risco a saúde pública.

O objetivo deste projeto de lei é valorizar a saúde humana e animal de forma ética,
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buscando alternativas eficazes para tratar de problemas reais. 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 9.321/2014, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações  com  os  policiais  militares  que  menciona,  lotados  na  11ª  Cia.  de
Missões Especiais e no 10º Batalhão de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência,
em 10/12/2014, em Montes Claros, que resultou na apreensão de droga, quantia em
dinheiro  e  celulares  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 9.322/2014, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no Batalhão Rotam,
pela atuação na ocorrência, em 10/12/2014, em Contagem, que resultou na prisão de
cinco pessoas e na apreensão de um adolescente, bem como de celulares, balança,
droga e armas de fogo; e seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de
providências  com vistas  à concessão de recompensa aos militares  pelo relevante
serviço prestado à sociedade.

Nº 9.323/2014, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no Batalhão Rotam e
no 5° Batalhão de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 15/12/2014, em Belo
Horizonte, que resultou na apreensão de relógios de luxo e arma de fogo e na prisão
de  três  homens;  e  seja  encaminhado  ao  Comando-Geral  da  PMMG  pedido  de
providências  com vistas  à concessão de recompensa aos militares  pelo relevante
serviço prestado à sociedade.

Nº 9.324/2014, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 6° Batalhão de
Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 14/12/2014, em Governador Valadares,
que  resultou  na  apreensão  de  um  menor,  bem  como  de  drogas,  material  para
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embalagem de drogas,  balança,  ácido  bórico  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.

Nº 9.325/2014, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 22° Batalhão de
Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 15/12/2014, em Belo Horizonte, que
resultou na apreensão de arma de fogo, drogas, munição, balanças e quantia em
dinheiro 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 9.326/2014, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no Batalhão Rotam,
pela  atuação  na  ocorrência,  em  14/12/2014,  em  Contagem,  que  resultou  na
apreensão de drogas, munição, balanças de precisão 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 9.327/2014, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações  com  os  policiais  militares  que  menciona,  lotados  na  16ª  Cia.
Independente,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  13/12/2014,  em  Cambuquira,  que
resultou na apreensão de droga 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 9.328/2014, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 37° Batalhão de
Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  17/12/2014,  em  Nova  Ponte,  que
resultou na apreensão de um veículo roubado, drogas e na prisão de duas pessoas; e
seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências com vistas à
concessão de recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 9.329/2014, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 46° Batalhão de
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Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  16/12/2014,  em  Coromandel,  que
resultou na apreensão de drogas, ácido bórico, material para o preparo de droga, seis
veículos e na prisão de sete 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 9.330/2014, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 17° Batalhão de
Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  16/12/2014,  em  Uberlândia,  que
resultou  na  apreensão  de  drogas,  balanças  de  precisão,  materiais  para  embalar
droga,  arma  de  fogo  e  na  detenção  de  cinco  pessoas;  e  seja  encaminhado  ao
Comando-Geral  da  PMMG  pedido  de  providências  com  vistas  à  concessão  de
recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado à sociedade. (- Distribuídos
à Comissão de Segurança Pública.)

Nº  9.331/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado  ao  Ministério  da  Saúde  pedido  de  providências,  acompanhado  das
notas taquigráficas e dos documentos apresentados na 30ª Reunião Ordinária dessa
comissão, durante a qual o Sr. Ricardo Costa Val do Rosário formulou denúncias de
omissões no atendimento médico no Hospital da Unimed em Belo Horizonte, para a
realização de auditoria nessa empresa.

Nº  9.332/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado à  Promotoria  de Justiça  de  Defesa da  Saúde do Ministério  Público
Estadual, à Procuradoria-Geral da República em Minas Gerais e à Defensoria Pública
da  União  em  Minas  Gerais  pedido  de  providências,  acompanhado  das  notas
taquigráficas  e  dos  documentos  apresentados  na  30ª  Reunião  Ordinária  dessa
comissão, durante a qual o Sr. Ricardo Costa Val do Rosário formulou denúncias de
omissões no atendimento médico no Hospital da Unimed em Belo Horizonte, para
instauração dos procedimentos investigativos cabíveis.

Nº 9.333/2014, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja formulada
manifestação de aplauso ao 3º-Sarg. PM Ivaldino Vicente, lotado no Gate - Batalhão
de Missões Especiais, pelos relevantes serviços prestados à Secretaria de Defesa
Social, ao gabinete do secretário de Defesa Social e, especialmente, à presidência da
Comissão de Direitos Humanos.
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Nº  9.334/2014,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Agência Nacional de Saúde pedido de providências, acompanhado
das notas taquigráficas e dos documentos apresentados na 30ª Reunião Ordinária
dessa  comissão,  durante  a  qual  o  Sr.  Ricardo  Costa  Val  do  Rosário  formulou
denúncias  de  omissões  no  atendimento  médico  no  Hospital  da  Unimed em Belo
Horizonte, para instauração de procedimento e apuração dos fatos.

Nº  9.335/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Secretaria  de Fazenda pedido de providências para liberação dos
recursos de emenda popular oriunda das audiências públicas do PPAG 2012-2015
exercício 2014, na Ação 1262 - Perícia Médico-Legal, cujo objeto é implantar a seção
de  Sexologia  Forense  no  Instituto  Médico-Legal  mediante  a  aquisição  de
equipamento. (- À Comissão de Fiscalização Financeira.)

Nº  9.336/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhado à Secretaria de Defesa Social e ao Comando-Geral da Polícia Militar
pedido de providências  para o aumento do efetivo policial  no Município de Santa
Helena  de  Minas  e  à  estruturação  do  referido  destacamento  para  melhor
desempenho de suas funções, conforme demandado pela Câmara Municipal desse
município através de ofício que relata a atual insegurança de seus habitantes. (- À
Comissão de Segurança Pública.)

Nº  9.337/2014,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
encaminhado  à  Secretaria  de  Transporte  e  à  Secretaria  de  Governo  pedido  de
providências para a construção de ponte no Distrito de Itapiru, Município de Rubim,
que assegure o trânsito dos moradores. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 9.338/2014, da Comissão de Cultura, em que solicita seja formulado voto de
congratulações com a Produtora Nitro Imagens e com a Sra. Natália Martino e o Sr.
Leo Drumond, editores e professores dessa empresa, pela publicação da revista  A
Estrela.

Nº 9.339/2014, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 32° Batalhão de
Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  17/12/2014,  em  Uberlândia,  que
resultou na apreensão de drogas, quantia em dinheiro, celular, balança de precisão e
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caderno  com  contabilidade  do  tráfico  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.
(- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 9.340/2014, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 23° Batalhão de
Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  17/12/2014,  em  Divinópolis,  que
resultou  na  apreensão  de  dois  adolescentes  e  de  drogas,  munição,  quantia  em
dinheiro, balança de precisão, moto roubada e armas de fogo; e seja encaminhado ao
Comando-Geral  da  PMMG  pedido  de  providências  com  vistas  à  concessão  de
recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 9.341/2014, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
congratulações com os policiais militares que menciona, lotados na 24ª Companhia
Independente da Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 15/12/2014, em Serra
dos Aimorés, que resultou na apreensão de armas de fogo e na prisão de um homem;
e seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências com vistas
à  concessão  de  recompensa  aos  militares  pelo  relevante  serviço  prestado  à
sociedade. (- Distribuídos à Comissão de Segurança Pública.)

Comunicações
- São  também  encaminhadas  à  presidência  comunicações  das  Comissões  de

Esporte, de Prevenção e Combate às Drogas, de Administração Pública, de Cultura,
do Trabalho e de Segurança Pública.

Questão de Ordem
O deputado Alencar da Silveira Jr. - Primeiramente, Sr. Presidente, gostaria de dizer

que, quando o João Leite ainda estava jogando no gol do Atlético, tomando aqueles
peruzinhos  que  ele  tomava  sempre,  a  gente  já  estava  na  política,  fazendo  uma
política séria. Já tenho 26 anos de vida pública. Estou vendo hoje, com a paralisação
dos trabalhos desta Casa... Não é só vergonha, não, é uma armação muito grande
para o que vai acontecer no próximo ano. Quero só lembrar uma coisa: não se vota
nada nesta Casa, não se vota o orçamento para o próximo ano,  e o reajuste da
Polícia  Civil,  por  exemplo,  que  é  de  15%,  em  março  do  próximo  ano,  não  será
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concedido  porque  o  governador  vai  alegar  que  não  tem  orçamento.  Nenhuma
categoria em Minas Gerais vai poder ter reajuste durante o ano que vem, porque não
existe orçamento. O governador vai governar com duodécimos. Obras poderão ficar
paralisadas porque não existe orçamento, deputado João Leite. Então o que estamos
vendo, com a paralisação desta Casa, é o que vai acontecer no próximo ano. Vai cair
nas costas dos deputados que aqui estão que o governo não está agindo porque nós
não votamos o orçamento do Estado. Isso é mais grave do que todas as conversas
que estamos tendo. Não tenho bola de cristal,  mas posso garantir  que o que vai
passar  para a opinião pública no próximo ano é isso.  Nesta Casa têm de serem
votados projetos importantes de deputados, projetos que vão fazer justiça e atender
categorias que estão esperando há mais tempo. Isso vai acontecer. Então peço a
cada um dos companheiros que vão ficar aqui no próximo ano, oposição ou governo,
que compareçam ao Plenário e façam a sua parte.  Agora é importante tentarmos
concluir os trabalhos deste ano. Aí dizem o seguinte: a Casa parou desde junho. Volto
a dizer, bato nessa tecla há oito anos, está na hora de unificar a eleição. Em ano de
eleição  ninguém trabalha  nesta  Casa.  Perdemos  seis  meses.  Em ano  de  eleição
municipal esta Casa para, porque estamos nas bases para eleger os prefeitos e os
vereadores. Está na hora de unificar, e unificar agora as eleições. Está na hora de
pensarmos que não podemos mais ter eleições de dois em dois anos. Vamos fazer
uma reforma. Vamos cobrar as reformas necessárias no Congresso Nacional. Para
finalizar,  quero  deixar,  mais  uma  vez,  a  minha  descrença  em  relação  à  justiça
desportiva deste país. Hoje, pela manhã, estivemos no Superior Tribunal de Justiça
Desportiva, no Rio de Janeiro, que decidiu sobre o caso da Série B do futebol, o caso
do Icasa.  Pela primeira vez na  história  do Brasil,  um time sai  de um julgamento,
depois de entrar na justiça comum, sem punição nenhuma. O que me deixa mais
assustado  é  o  envolvimento  do  futuro  vice-presidente  da  CBF,  que  ontem,  pelo
Twitter,  deixou  claro  que  nada  iria  acontecer  no  julgamento  de  hoje.  Tudo  que
aconteceu foi antecipado por ele ontem, presidente. Aí vemos a seriedade desse juiz.

Oradores Inscritos
O presidente - Com a palavra, o deputado Neider Moreira.
O deputado Neider Moreira* - Caríssimos colegas parlamentares, hoje ocupo esta
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tribuna para me despedir  desta Casa.  Tive o privilégio e a honra de participar  da
Assembleia  Legislativa  nestes  últimos  12  anos.  Tive  a  honra  e  o  prazer  de  uma
convivência extremamente frutífera em um período extremamente enriquecedor do
ponto de vista humano e político.  Mais do que isso,  tive a oportunidade de fazer
inúmeras amizades dentro desta Casa com os colegas parlamentares, funcionários e
representantes  de  inúmeros  municípios  do  nosso  estado.  Uma  experiência
extremamente enriquecedora, e quero crer que faço uma despedida temporária, haja
vista que tenho todo o interesse em permanecer fazendo vida pública.

Na verdade, tivemos a oportunidade de conviver com parlamentares do partido “a”,
do partido “b”, do partido “c”, sempre preservando a integralidade e a integridade das
relações  humanas,  procurando  trabalhar  em  alto  nível  no  plano  das  ideias,  não
deixando  que  questões  menores  afetassem  as  relações  entre  os  colegas
parlamentares.

Portanto,  quero deixar  o meu abraço fraterno aos colegas parlamentares, quero
deixar  o  meu  abraço  amigo  a  todos  os  funcionários  da  Casa,  com  quem  tive  a
oportunidade de conviver nestes 12 anos, procurando dizer um até breve. Quero crer
que poderemos nos encontrar em outras lutas, em outras frentes de batalha, sempre
buscando o interesse do povo mineiro.

Mas é também o momento em que gostaria de fazer uma pequena reflexão sobre
os governos que tivemos nestes 12 anos. Acho importante fazermos uma crítica do
que  se  passou aqui  nestes  últimos  12  anos.  Chegamos  aqui,  em  2003,  tendo a
impressão ou até mesmo a certeza de que teríamos uma modificação profunda nos
métodos de governo no Estado de Minas Gerais. Vimos a implementação de algumas
políticas públicas extremamente importantes, que passaram a fazer parte do dia a dia
do povo mineiro. Isso transcorreu nos idos de 2003 a 2006, período em que tive a
oportunidade  de  servir  ao  governo  do  Estado  como secretário  e  acompanhar  de
perto, de dentro da máquina pública a implementação de tais políticas.

A partir de 2007, começamos a perceber uma mudança de rumos - e começamos a
perceber essa mudança de rumos com extrema preocupação, porque começávamos
a notar a colocação de um projeto pessoal à frente dos interesses do povo de Minas
Gerais. Os anos de 2007 e 2008 passaram, e não vimos correção de rumos para
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essas questões. Tivemos então as eleições de 2010. Eu tinha a convicção de que o
professor Anastasia teria capacidade de fazer essas correções de rumo a partir do
início  do  seu  governo.  No  entanto,  com  tristeza,  percebemos  que  isso  não
aconteceria, que isso infelizmente seria coisa do passado, porque vimos o Estado de
Minas ser governado a partir de Brasília, a partir daquele projeto pessoal colocado em
2008,  deixando  de  lado  todas  as  políticas  públicas  que  seriam  extremamente
importantes, até mesmo para a preservação da situação fiscal do Estado.

Assistimos, nestes últimos anos, a despeito de termos a questão fundamental da
rolagem das dívidas públicas dos estados, a um endividamento crescente por parte
do Estado, sem enxergarmos ações de governo efetivas que buscassem a melhoria
da qualidade de vida  do povo mineiro nessa questão fundamental.  Infelizmente a
qualidade da gestão caiu ao longo destes anos.

Chegamos agora a este final de governo, que julgo lamentável. A situação em que
será entregue hoje o governo do Estado ao próximo governador é lamentável. Falo
isso com muita tristeza, porque acreditava piamente, lá no ano de 2003, que teríamos
um  estado  muito  mais  modernizado,  muito  mais  governável,  com  a  preocupação
central na sua governança e na implementação de políticas públicas regionalizadas
que acabassem por acender uma luz no fim do túnel para os cidadãos dos rincões do
Estado.

Defendia, dentro do meu partido, no início da preparação das coligações para a
eleição deste ano - meus pares sabem disso -, que o Estado de Minas, da forma
como as coisas estavam caminhando, não tinha a menor condição de ter um governo
que fosse mais uma vez oposição ao governo central.

Nunca tive  dúvidas da  reeleição da presidente Dilma,  não pela  boa gestão que
fazia,  porque  deixou  a  desejar  em  muitos  setores,  mas,  principalmente,  pela
incapacidade que o senador  Aécio Neves tinha de construir  uma candidatura que
pudesse ser vitoriosa. Ele foi blindado por uma corriola de assessores que nunca lhe
permitiram ver o que se passava no Estado de Minas Gerais e criavam privilégios
absurdos e situações abomináveis dentro do governo do Estado. Ele não quis ver
isso ou fez questão de fingir que não via.

Evidentemente, fui voto vencido dentro do nosso partido, mais uma vez atropelado
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pelos interesses pessoais. Vi a bancada do nosso partido, que poderia ter hoje sete
deputados estaduais e sete federais, ser reduzida a quatro deputados estaduais e a
três federais. Apesar dos quase 50 mil votos que tivemos na eleição, não tivemos
sucesso na nossa tentativa de retornar por mais quatro anos a esta Casa.

Acho que o futuro governador Fernando Pimentel tem a faca e o queijo na mão. Ele
terá  a  oportunidade  de,  depois  de  16  anos,  desatar  os  nós  que  precisam  ser
desatados dentro do Estado de Minas Gerais, sendo o Estado de Minas governado
por um governo aliado do governo central. Ao mesmo tempo, ele terá a oportunidade
de fazer um governo diferente, um governo que possa ouvir o cidadão mineiro, que
possa descentralizar a máquina do governo mineiro. Realmente é um governo muito
pesado, paquidérmico, que precisa ter mais celeridade para a construção de políticas
públicas que atendam a todos. Acho que passamos a ter uma oportunidade de ouro
com a eleição do governador Fernando Pimentel. Teremos uma situação nova para o
governo do Estado de Minas e para a qualidade de vida do cidadão mineiro.

Quero me despedir de cada um de vocês, agradecer por demais a convivência que
tivemos nestes 12 anos de mandato e dizer que nossa amizade não termina neste
momento, muito antes pelo contrário. Se levamos alguma coisa da vida pública, além
do trabalho  que  fazemos  em  nome dos  nossos  representados,  é  a  amizade que
construímos ao longo desse tempo, e isso, definitivamente, não sairá nunca da nossa
existência. Tenham a certeza de que vocês têm aqui um amigo para todas as horas.
Estarei sempre numa situação de poder ajudá-los.

Vejo que alguns colegas querem se manifestar; então, aproveito o momento para
passar a palavra para o deputado Wander Borges.

O deputado Wander Borges (em aparte)* - Deputado Neider, quero neste momento
lamentar sua ausência aqui nos próximos quatro anos. Seu trabalho, sua trajetória,
sua forma de conduzir  as coisas durante todos estes anos não nos deixa dúvida
quanto à seriedade do seu compromisso, à sua retidão e à sua forma clara de se
posicionar no Parlamento. Além disso, Itaúna e região ficam órfãs do seu grande líder.

Não sei qual será seu futuro, se voltará a atuar como médico, se irá para outros
lugares que lhe ditar seu partido, o PSD, mas tenho certeza absoluta de que, mesmo
não estando presente aqui no dia a dia, lutará por esta Casa, para que Minas se erga,
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para que Minas seja cada vez melhor, para que seja a Minas dos mineiros. Saúde,
paz. Um abraço carinhoso para toda a sua família. Que você seja muito feliz. Esta é a
Casa do povo,  e,  como seus  representantes,  fazemos parte dele.  Não nos  deixe
sozinhos. Venha para tomar o café do Zezão.

O deputado Neider Moreira* - Muito obrigado, deputado Wander Borges. Agradeço
muito suas palavras.

O  deputado  Agostinho  Patrus  Filho  (em  aparte)*  -  Obrigado,  deputado  Neider.
Como disse no início do seu discurso, com certeza V. Exa. dá aos seus colegas, à
Assembleia Legislativa de Minas um até breve. Sua presença, seu trabalho, a defesa
que  faz  da  sua  querida  Itaúna  e  de  todos  os  municípios  que  o  apoiam  e  o
transformaram em seu líder maior aqui nesta Casa farão muita falta nos próximos
quatro anos, na próxima legislatura,  que se inicia no dia 1º de fevereiro,  por  sua
intransigência com a ética, com a correção, com o trabalho e com a dedicação à
população de Minas Gerais. Tenha certeza de que, pela vontade dos mineiros que lhe
deram expressiva votação de aproximadamente 50 mil votos, se não tivéssemos uma
lei eleitoral e política permitindo aos partidos elegerem deputados com votação menor
que a de outros, V. Exa. estaria aqui novamente. Certamente ficarão o seu exemplo,
seus ensinamentos, a alegria da convivência com V. Exa. nesta Casa. Além disso, V.
Exa. deixa um legado de trabalho, de dedicação, de amizade aos companheiros e,
acima de tudo,  de  comprometimento  com Minas  Gerais  e  com a  sua população.
Parabéns pelos seus 12 anos. Estamos ansiosos por seu retorno a esta Casa, porque
temos certeza de que sua presença entre nós é indispensável. Muito obrigado.

O deputado Neider Moreira* - Muito obrigado, deputado Agostinho Patrus.
O deputado Vanderlei Miranda (em aparte)* - Deputado Neider, considerando que o

tempo está esgotado, serei breve.
O deputado Neider Moreira* - Peço certa parcimônia ao presidente, deputado Hely

Tarqüínio, para continuarmos com estes apartes rápidos, tendo em vista o tempo.
O presidente (deputado Hely Tarqüínio) - Deputado Neider Moreira, de acordo com

sua solicitação, estamos aquiescendo ao seu pedido, com muita justiça, porque V.
Exa. tem o direito de expor seu sentimento nesta hora.

O deputado Neider Moreira* - Obrigado, deputado Hely.
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O deputado Vanderlei Miranda (em aparte)* - Deputado Neider, nestes oito anos de
convívio com V. Exa. neste Parlamento, pude perceber que temos um companheiro
equilibrado, sensato, educado, centrado, respeitoso. Com toda a certeza digo o que
não é uma novidade: o Parlamento perde uma grande cabeça, um homem inteligente.
Se este não é o sentimento de todos, é o da maioria. Nestes 12 anos, convivi com V.
Exa. por 8 anos, tempo em que me provou que de fato fez jus à confiança depositada
por  seu eleitorado  ao  conduzi-lo  a  esta  Casa.  Quero  deixar  ao  amigo  o  mesmo
pensamento que deixei  na despedida feita anteontem pelo nosso presidente Dinis
Pinheiro. Na verdade, trata-se de um fato ocorrido com Winston Churchill. Após ter
ganhado a guerra para a Inglaterra, ele se lançou a um pleito eleitoral e perdeu. Um
jornalista  aproximou-se  dele  e  perguntou:  “Como pode acontecer  isso? O senhor
acabou de ganhar a guerra para a Inglaterra, lançou-se numa eleição e a perdeu”.

Ele serenamente respondeu àquele jornalista dizendo: “Meu jovem, na guerra você
morre uma única vez; na política você morre várias vezes e volta várias vezes”.

Quero crer que a vida pública de V. Exa. não está se encerrando nesta despedida.
Quero crer que este será um tempo de reflexão para mais à frente retomar essa
caminhada que, creio eu, com muita justiça tem espaço nesta Casa ou em qualquer
outra  área  da  vida  pública,  se  assim  o  colega  desejar,  crendo,  naturalmente,  e
sabendo que é preparado não só para a vida pública, como médico que é. Creio que
tem, pela sua juventude também, muito ainda a contribuir. Desejo de coração que
Deus o abençoe, bem como à sua família.  Que você tenha um período de festas
muito feliz junto de seus familiares e também um ano de 2015 muito abençoado.
Muito obrigado.

O deputado Neider Moreira* - Obrigado, deputado Vanderlei Miranda.
O deputado Cássio Soares (em aparte)* - Sr. Presidente; meu caro deputado Neider

Moreira,  grande  amigo  e  companheiro  partidário,  quero  aqui  comungar  com  as
palavras dos meus colegas que me antecederam e dizer que você fará muita falta a
esta  Casa  Legislativa,  esta  Casa  de  leis  mineiras  pela  sua  postura.  Espero  que
tenhamos mais políticos da sua envergadura, da sua condição de moral ética e de
capacidade intelectual para defender os interesses do povo mineiro.

Quero aqui agradecer-lhe a amizade, o companheirismo, a ética com que sempre
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nos tratou  aqui  nesta  Casa.  Desejo-lhe  bastante sucesso.  Tenho certeza de que,
assim  como  o  deputado  Vanderlei  Miranda  disse,  é  um  até  logo  para  outras
trincheiras e outros desafios que a vida pública irá lhe proporcionar. Com certeza,
com a coragem e dedicação que você sempre demonstrou, vai conseguir superar os
próximos desafios. Saiba que você tem amigos e companheiros aqui para lutar junto.
Estaremos sempre ao seu lado para os desafios que a vida lhe impuser.

Muito obrigado pela parceria e pela amizade, Neider Moreira. Parabéns pela sua
trajetória nesta Casa Parlamentar. Um grande abraço, meu caro.

O deputado Neider Moreira* - Muito obrigado, deputado Cássio Soares.
O deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte)  -  Muito obrigado,  deputado Neider

Moreira. Sinto-me até na obrigação de também trazer a minha palavra a V. Exa. neste
momento de sua fala derradeira após 12 anos de relevantes serviços prestados ao
Parlamento mineiro. Tive com V. Exa. uma convivência muito próxima junto às nossas
comissões, particularmente na Comissão de Constituição e Justiça, e pude verificar a
grandeza do espírito público que V. Exa. sempre carregou, trabalhando fortemente
para  a  sua  querida  Itaúna,  para  a  sua região,  e  principalmente  sua forma ética,
correta,  coerente,  trazendo  uma fala  balizadora  sempre  que  esteve  ao  lado  das
questões importantes para o governo de Minas.

Lamentavelmente quis  o destino que V.  Exa.  pudesse ter  uma interrupção,  não
encerramento, destes mandatos vitoriosos que construiu à frente de sua vida pública.
Quero mais uma vez prestar a V. Exa. sincera homenagem por sua contribuição junto
às nossas comissões. O seu exemplo de vida se confunde com a sua personalidade:
um  homem  exemplar,  médico  correto,  conhecedor,  conceituado.  Então,  acho  que
estamos perdendo com certeza a convivência de V. Exa. no dia a dia, mas, quem
sabe, num futuro bem próximo, V. Exa. retornará a esta Casa com este espírito de
altivez e de honradez que sempre teve sua pessoa.

Muitas felicidades e muito obrigado, Neider Moreira, pelo seu convívio e pela sua
postura muito correta e muito transparente entre nós. Seja feliz.

O deputado Neider Moreira* - Muito obrigado, deputado Dalmo Ribeiro Silva.
O deputado Gustavo Corrêa (em aparte)* -  Deputado Neider Moreira, meu caro

colega, vou aqui ser extremamente breve e rápido nas minhas palavras, até porque
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tinha  imaginado  dizer  algumas  coisas,  mas,  posteriormente  à  fala  do  deputado
Agostinho Patrus Filho, veio-me à cabeça um episódio de um conterrâneo seu que
coincidentemente foi o que me orientou nos melhores ensinamentos de como se deve
praticar a vida pública de nosso país, que é o meu avô. Ele é de sua terra, nascido e
criado na sua querida Itaúna, e até hoje foi ele o único parlamentar na história da
República  que  renunciou  ao  mandato  por  não  concordar  com  o  sistema político-
eleitoral brasileiro. Infelizmente um conterrâneo dele de Itaúna foi prejudicado com
mais uma destas disparidades que impera ainda no processo eleitoral brasileiro.

Tenho certeza de que é o seu até breve, seja aqui na Assembleia, seja na Câmara
dos Deputados, seja até, quem sabe, à frente da Prefeitura de Itaúna. Tenho certeza
de que o destino lhe reserva, com certeza, voos melhores, à altura de seu caráter, da
sua  dignidade,  pelo  exemplo  de  secretário  que  foi  do  governo  Aécio  Neves,
excepcional parlamentar e companheiro, e,  mais do que isso, porque jamais abriu
mão de seus princípios, de sua ética e de seu caráter. Que Deus lhe dê tranquilidade
para que V. Exa.  continue este trabalho que realizou nos últimos 12 anos.  Tenho
certeza de que ainda iremos nos encontrar e caminhar nas trilhas da vida pública.

O deputado Neider Moreira* - Muito obrigado, deputado Gustavo Corrêa.
O  deputado  Duarte  Bechir  (em  aparte)*  -  Deputado  Neider  Moreira,  como

pertencente aos quadros do PSD ao lado de V. Exa., é momento de deixarmos uma
mensagem muito rápida, mas muito objetiva. A Casa perde muito com a ausência de
V. Exa. Mais do que a Casa, Itaúna foi derrotada. Posso afirmar, com todas as letras,
porque pude acompanhar V. Exa. nas idas e vindas ao governo do Estado na busca
de  melhorias  para  Itaúna,  na  segurança,  na  acessibilidade,  em  recursos  para  a
saúde. Vi V. Exa., em inúmeras oportunidades, enquanto muitos itaunenses estavam
trabalhando ou se divertindo, no governo do Estado, brigando pela sua comunidade,
pela sua gente. Não quero aqui dizer das outras cidades, mas o exemplo que fica
mais claro é a cidade na qual o deputado reside, onde ele convive mais diretamente
com sua comunidade. Acho que V. Exa. não perdeu. Itaúna e esta Casa perderam
muito;  os  mineiros  perdem  com  a  ausência  de  V.  Exa.,  pelo  caráter,  pelo
posicionamento, pela seriedade com que trata as questões no Parlamento mineiro.
De todos que perderam, julgo que Itaúna é a maior das derrotadas neste pleito. Não
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tardiamente, mas Itaúna vai reconhecer o erro, porque a cidade pode se dividir em
alguns momentos, mas, quando se divide na qualificação, na indicação de seu líder,
de seu defensor na Assembleia, é atitude imperdoável.

Perde  Itaúna,  mas  V.  Exa.  ganha,  nos  deixando  aqui  um  legado  dos  mais
importantes. Que saibamos conviver com os exemplos e que Itaúna possa rever esse
posicionamento. Hoje dou-lhe parabéns por tudo o que fez aqui. V. Exa. merece o
nosso reconhecimento.

O deputado Neider Moreira* - Muito obrigado, deputado Duarte Bechir. Mando-lhe
um grande abraço pela continuidade de seu trabalho.

O  deputado  Gustavo  Valadares  (em  aparte)*  -  Deputado  Neider  Moreira,  serei
bastante breve. Pela sua história, pelo seu comprometimento com a vida pública, pelo
seu senso de responsabilidade, pela maneira como se comportou durante os seus 12
anos  de mandato,  pela  forma como é  respeitado pelos  pares  desta Casa,  o que
posso dizer a V. Exa. é um até breve. Pessoas do seu caráter, da sua honradez saem
temporariamente da Assembleia Legislativa. Se for a sua vontade estar aqui de novo
daqui a quatro anos, tenho a certeza de que estará. Assim como disse o deputado
Duarte  Bechir,  não  só  Itaúna,  mas  os  municípios  que  V.  Exa.  representou  e
representa haverão de reconhecer o grande homem público que é V. Exa. Conte com
este  companheiro,  com  este  amigo  aqui  enquanto  estiver  ausente,  mas  tenho  a
certeza de que uma destas 77 cadeiras voltará a ser sua no próximo mandato, num
futuro breve, se esta for a sua vontade. Parabéns por seu mandato, por seu caráter,
pela forma transparente e responsável com que conduz a sua vida pública. Sucesso.

O deputado Neider Moreira* - Muito obrigado, deputado Gustavo.
O deputado Dinis Pinheiro (em aparte)* - Qualquer palavra aqui será pequena para

traduzir  a  dimensão da sua estrutura moral,  do seu caráter,  da sua decência,  do
homem público  que muito honrou,  que sempre soube dignificar  o  exercício  desta
nobre trincheira. Externo aqui, publicamente, o meu apreço e o meu carinho. A vida
pública,  neste  período,  vai  sentir  saudades  destes  seus  valores,  destes  seus
princípios, da ética, da generosidade, da clareza e da transparência. Sempre exerceu
a vida pública com altivez; portanto, quero reafirmar o nosso apreço, o nosso carinho
e nossa amizade por essa trajetória tão luminosa. Que Deus o abençoe, bem como à
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sua família. Tenho a certeza absoluta de que a vida pública ainda haverá de contar,
num prazo curto de tempo, com a sua sabedoria, com a sua determinação e, acima
de tudo, com seu amor incondicional a todos as mineiras e mineiros. Parabéns. Todos
testemunhamos e aplaudimos essa vida pública pautada pela vitória, pelo êxito e pela
prosperidade.

O deputado Neider Moreira* - Muito obrigado ao nosso líder Dinis Pinheiro, que tão
bem conduziu esta Casa nos últimos quatro anos.

O presidente - Quero trazer aqui o meu sentimento nesta hora em que você não se
despede, mas, sim, dá um até breve. Quero dizer do meu sentimento de amigo e da
minha avaliação do seu perfil de homem exemplar como médico. Sei que a sua vida,
como a minha, se desdobrou na política, que é a síntese maior para interpretar a vida,
para poder servir ao povo. V. Exa. cumpriu denodadamente essa missão que Deus
lhe reservou.

Tenho a certeza de que terá outros desafios na sua vida. Certamente a política,
como você disse, persiste não só na vida pública propriamente dita de representante
do povo, na democracia representativa, mas também na nossa vida médica, onde a
política  também é volumétrica,  existencial,  etc.  V.  Exa.  cumpriu  da mesma forma
aquele mesmo juramento ainda passado do médico, que sei que cumpre todos os
dias.  Cumpriu-o  aqui  na  política,  que  é  um  pouco  mais  mundana,  mas  também
resolve no aspecto espiritual.

Assim, expresso a minha estima e minha consideração. Sua trajetória iluminou-nos
a  todos,  foi  clareira  na  Comissão  de  Saúde  e  neste  Plenário  também,  fazendo
companhia na Mesa juntamente conosco, sempre ético. Gosto sempre de repetir que
ética significa cuidado com o outro. Nós, como representantes do povo, temos de ter
esse cuidado, e V. Exa. sempre zelou e cuidou de cuidar do povo e deste Parlamento.
Por  isso  mesmo,  num  até  breve,  desejo-lhe  muitas  felicidades.  Que  nos  anos
vindouros tenha suas realizações, quem sabe voltando para este Parlamento.

Já passei por isso. Felizmente voltei. Sei que, muitas vezes, o código de Deus é
diferente do código dos homens, e, às vezes, não entendemos esse paradoxo. Você
tem a certeza do dever cumprido. Os seus colegas sabem disso, assim como também
o sabe o povo. Muitas vezes, a álgebra da política, como diz o Agostinho Patrus, a lei
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das eleições proporcionais é maldita.  Isso acontece, mas temos a certeza de que
você  tem  todo  o  merecimento,  o  aplauso  dos  seus  colegas,  do  povo  e,
significativamente,  a  proteção de Deus.  Que Deus  o  acompanhe e  proteja  a  sua
família.

O deputado Neider Moreira* - Obrigado, presidente Hely Tarqüínio, por quem temos
respeito muito grande em virtude do tempo de Casa e do conhecimento humanista.
Agradeço muito suas palavras.

Quero concluir dando um exemplo às deputadas e aos deputados de como este
governo termina mal. Lutei inúmeros anos por uma obra extremamente importante na
saída da minha cidade natal, Itaúna, em direção à BR-381, à Fernão Dias, onde já
morreram  inúmeras  pessoas.  Participei  da  concepção  da  obra  e  de  todas  as
discussões havidas dentro do Departamento de Estradas de Rodagem. Participei da
negociação na fase das desapropriações,  da licitação de projetos,  da licitação de
obras e das ordens de serviço. Com muito prazer, vimos essa obra ser iniciada depois
de  muitos  anos  de  luta.  Mas,  para  nossa  surpresa,  na  semana  passada,  fomos
comunicados pelo DER quanto à interrupção dessa obra. Mexeram na terra em um
período chuvoso, deixaram-na lá interrompendo a entrada de um bairro da cidade,
criando uma situação absolutamente incompreensível  para a população local.  Isso
demonstra a falta de preocupação com o cidadão, a falta de compreensão de suas
necessidades e a falta da presença do Estado junto a ele. É exatamente isso que
aconteceu  nos  últimos  anos  e  fez  com  que  este  governo  fosse  exemplarmente
derrotado nas urnas. As decisões começaram a ser tomadas entre quatro paredes.
Não  escutaram  as  pessoas  que  representam  suas  regiões,  não  escutaram  as
pessoas eleitas na urna para representar a necessidade daquelas pessoas. Isso fez
com que este governo fosse exemplarmente derrotado.

Nobre presidente,  deputado  Hely Tarqüínio,  quero agradecer-lhe  pela  paciência.
Quero  agradecer  a  convivência  com  cada  uma  das  senhoras  e  dos  senhores
deputados e com todos os funcionários da Casa. Quero dizer que saio daqui com a
certeza do dever cumprido. Saio daqui com a certeza de ter trabalhado de maneira
muito tranquila, serena e, acima de tudo, firme na defesa dos interesses das pessoas
que eu representava. Deixo aqui meu abraço fraterno a cada um de vocês. Tenham



2060
____________________________________________________________________________

todos um excelente Natal e um próspero ano-novo. Muito obrigado a todos.
* - Sem revisão do orador.
O presidente - Com a palavra, a deputada Maria Tereza Lara.
A deputada Maria Tereza Lara* - Quero deixar meus cumprimentos a todos que

estão no Plenário e nos vendo através da TV Assembleia. Neste momento em que
vou  me  despedir  deste  Parlamento  -  janeiro  de  2015  -,  não  poderia  deixar  de
agradecer.  Aprendi muito nesta Casa, sobretudo nas comissões temáticas, espaço
privilegiado de participação popular, de fortalecimento da democracia representativa e
de avanço para a democracia direta.

A todos os companheiros do Bloco Minas sem Censura, nas pessoas do atual líder,
deputado Ulysses Gomes, do líder da Minoria,  deputado Sávio Souza Cruz,  e do
nosso sempre líder, deputado Rogério Correia; à Mesa desta Casa, na pessoa do seu
presidente, deputado Dinis Pinheiro, ao deputado Hely Tarqüínio, que preside esta
sessão,  ao  deputado  Adelmo  Carneiro  Leão,  nosso  companheiro  de  partido  que
estará nos representando em Brasília a partir do próximo ano, e aos deputados que
dirigem este Parlamento, agradeço a abertura da Casa para a participação popular e
o respeito por nós.

Agradeço aos presidentes das comissões das quais faço ou fiz parte: deputados
André  Quintão,  que,  por  meio  da  Comissão de Participação Popular,  radicaliza  a
democracia  nesta  Casa;  Duarte  Bechir,  presidente  da  Comissão  de  Educação,
parlamentar de diálogo, que sempre respeitou o nosso trabalho na vice-presidência -
na sua pessoa agradeço a todos os parlamentares desta Casa, sobretudo os da base
de governo; e João Leite, de quem fui vice-presidente na Comissão de Segurança
Pública,  onde,  mesmo  em  total  divergência  partidária,  conseguimos  um  diálogo
respeitoso - agradeço a V. Exa. o apoio ao nosso trabalho. Neste ponto, lembro-me
bem das discussões que travamos sobre segurança pública e do ciclo de debates
Siga Vivo - espero voltar  a esta Casa para participar do Siga Vivo José Carneiro,
deputado, e dar continuação a esse debate na intenção de salvar milhares de vidas
que são ceifadas no trânsito. Agradeço ainda às deputadas da bancada feminina, que
nos orgulham e nos representam muito bem: Luzia Ferreira,  atuante companheira
nesta  Casa  -  mesmo  na  divergência  partidária,  conseguimos  muitos  objetivos
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comuns; Liza Prado, Rosângela Reis e Ana Maria Resende, quando esteve nesta
Casa.  Mesmo  não  nos  reelegendo,  deputada  Luzia  Ferreira,  não  desistimos  de
defender  a  participação  da  mulher  nos  espaços  de  poder.  Nossa  luta  e  nosso
compromisso continuam! Agradeço à nossa assessoria e à assessoria coletiva do
Bloco Minas sem Censura,  nas pessoas do Carlão,  da Beth e da Sãozinha,  cuja
orientação técnica tem possibilitado nossas tomadas de decisão dentro dos princípios
da ética e do bem comum. Agradeço aos diretores, à consultoria,  à assessoria, à
equipe  técnica  desta  Casa  e  das  comissões,  da  Escola  do  Legislativo  e  da  TV
Assembleia, que têm possibilitado a eficácia dos trabalhos desta Casa. Lembro-me
aqui das funcionárias administrativas, auxiliares desta Casa, aproveitando para, em
seu nome, tornar pública uma reivindicação,  desejando que ela chegue,  deputado
Sávio Souza Cruz, ao grande companheiro Adalclever Lopes e à futura Mesa desta
Casa. Há poucos dias, uma funcionária do nosso gabinete nos fez esse apelo, e,
antes  de  sair  desta  Casa,  gostaria  de  solicitar  publicamente  o  apoio  dos  nobres
parlamentares para que elas tenham direito a um plano de saúde. É importante que
essas dezenas de mulheres, mães de família, tenham, como nós, um plano de saúde.
Precisamos democratizar esse direito, e peço aos nobres parlamentares da próxima
legislatura,  que  nos  representarão,  que  discutam  o  assunto  e,  dentro  das
possibilidades, atendam a essa reivindicação.

Quero  me  lembrar  também  das  pessoas  que,  fora  do  Parlamento,  muito  me
ajudaram nessa caminhada política - familiares, lideranças comunitárias e religiosas,
companheiros e companheiras de partido -, e o faço nas pessoas de Maria do Carmo,
minha irmã e ex-prefeita  de Betim,  e do  deputado Odair  Cunha,  atual  presidente
estadual do PT, com o qual fizemos uma dobradinha, como costumamos dizer, na
campanha  eleitoral,  sem  me esquecer  de  outros  com  os  quais  também  fizemos
dobradinha, como Reginaldo Lopes, Nilmário e Adelmo.

Confesso que, logo após a apuração dessas eleições, sofri com o resultado, pois
essa foi a melhor das oito campanhas eleitorais das quais participei como candidata,
e, mesmo com poucos recursos financeiros, não esperávamos não ser reeleita.  É
lógico que tivemos erros em nosso mandato, tanto que não fui reeleita. Mas confesso
a vocês que não foi por omissão ou falta de compromisso. Trabalhamos muito nesses
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quatro anos. Relembro a nossa presença nas comissões e em audiências públicas; a
participação  no  processo  de  estadualização  da  Uemg,  como representante  desta
Casa; a criação da Frente Parlamentar de Combate à Hanseníase e ao Preconceito e
a visita a todos os hospitais-colônia do Estado, na Comissão de Direitos Humanos,
com  todo  o  apoio  do  presidente  Durval  Ângelo;  e  a  coordenação  da  Frente
Parlamentar da Igualdade Racial, entre outras ações em anos anteriores.

Vou  conceder  aparte  aos  nobres  companheiros.  Antes,  porém,  vou  adiantar
algumas palavras.

Voltando  às  eleições  deste  ano,  a  partir  do  dia  seguinte  à  apuração,  procurei
analisar os fatos, refletir sobre a ótica da nossa missão, pois, para mim, a política e os
mandatos sempre foram um compromisso partidário,  mas também uma missão. A
partir da minha fé, para contribuir com a construção de um mundo mais justo, mais
fraterno,  mais  igual,  passei  a  procurar  a  viver  o  versículo  de  Paulo  aos
tessalonicenses: “Por tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo
Jesus”. E passei a refletir sobre qual seria minha nova missão, pois a vida continua, a
luta continua, a missão continua onde eu estiver.

Não poderia fazer uma análise destas eleições sem mencionar a reeleição da nossa
presidenta Dilma Rousseff, a primeira mulher presidenta deste país, que demonstrou,
no seu primeiro mandato, compromisso com as crianças, por meio da construção de
creches; com os jovens e com a educação, por meio de programas como o Pronatec,
o ProUni e as creches; e com a população mais pobre, por meio do Bolsa Família, o
maior programa de distribuição de renda do mundo. Ela tem defendido a apuração
rigorosa dos fatos sempre que há indícios de corrupção - como diz ela, “doa a quem
doer”.

Também  menciono  aqui  a  eleição  do  governador  de  Minas  Gerais,  Fernando
Pimentel, que saiu vitorioso nas urnas já no primeiro turno. Com certeza, fará um
governo  conforme  tem  reafirmado,  ouvindo  a  população  e  regionalizando  a
administração, a fim de melhor governar para todos, mas sobretudo para os mais
pobres, por meio de políticas públicas.

Permitam-me  passar  a  palavra,  primeiro,  para  a  deputada  da  nossa  bancada
feminina, Luzia Ferreira, e, depois, para o deputado Ulysses Gomes, líder do Bloco
Minas sem Censura.
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A deputada Luzia Ferreira (em aparte) - Amiga deputada Maria Tereza, quero dizer
que você vai fazer falta aqui, na Casa. Você, nesses 11 anos em que aqui esteve,
honrou cada voto que recebeu dos seus eleitores, honrou o povo mineiro. Aqui você
cumpriu os compromissos que sempre fez na sua vida, na sua militância política e
social. É uma incansável batalhadora pela diminuição das desigualdades, sempre na
luta pelos direitos e pela inclusão social. Essa é a sua marca - aliás, já era antes,
como professora e militante social. Quero dizer que você vai fazer mais falta ainda
por ser mulher, porque aqui somos poucas - nesta legislatura, somos apenas quatro.
E é bom relembrar que, das quatro parlamentares desta legislatura, três não foram
reeleitas, inclusive eu,  o que mostra a dificuldade não só de nos elegermos, mas
também de permanecermos nos espaços de poder. Portanto, você fará muita falta, já
que precisamos, cada vez mais, de ter um poder compartilhado, que represente mais
a sociedade.

Quero dizer que você cumpriu muito bem a sua missão, o seu mandato. Tenho
orgulho de ter compartilhado com você várias batalhas, entre elas o trabalho para
diminuir  a violência contra a mulher e para aplicar, dar efetividade à Lei Maria da
Penha.  Sei  que  onde  você  estiver  vai  continuar  essa  caminhada,  vai  continuar
lutando, porque, como eu disse, aquilo que é compromisso, como missão de vida, a
gente não abandona. Com mandato ou não, quero desejar-lhe boa sorte e dizer-lhe
que você poderá contar sempre comigo. Um grande abraço.

A deputada Maria Tereza Lara* - Obrigada pelas palavras de incentivo, deputada
Luzia. É também o que lhe desejo. Certamente, em outro espaço, V. Exa. vai  dar
grande contribuição.

Passo a palavra ao deputado Ulysses Gomes, líder  do nosso Bloco Minas sem
Censura, um líder realmente atuante, importante para nós, nesta Casa.

O deputado Ulysses Gomes (em aparte)* - Maria Tereza, tenho a oportunidade de
falar como um amigo, reconhecendo aqui a sua trajetória, o seu trabalho, a sua luta,
que  foi  rapidamente  relembrada  em  algumas  ações  que  V.  Exa.  expressou aqui,
agora. Quero dizer que esta Casa, ao reiniciar os trabalhos da próxima legislatura,
perde uma grande mulher, mas tenho a expectativa de que ainda vamos travar muitas
lutas juntos. A sua trajetória não se expressa ou se resume somente em um mandato,
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mas na sua militância de vida,  na ação religiosa,  nos movimentos religiosos,  nos
movimentos sociais, no nosso Partido dos Trabalhadores. Eu quero aqui olhar para a
frente, na certeza de que caminharemos muito ainda, lutando e batalhando para obter
grandes conquistas.

Por isso, companheira, em nome de toda a bancada, de todo o bloco, de todos os
deputados que ainda falarão, faço esse registro, na certeza de que você, V. Exa.,
nossa  companheira,  amiga,  mulher  guerreira,  transparente,  símbolo  de  um  perfil
único na Casa, é de uma amizade que, de qualquer lado, sempre ouve elogios e
reconhecimento  do  seu  trabalho.  Nem  sempre,  Tereza,  as  urnas  refletem  o  que
fazemos. Quantos outros companheiros e companheiras que lutaram, estiveram aqui
no dia a dia, defenderam o interesse de diversas classes, do povo mineiro, e não
tiveram nas urnas o reconhecimento e a expectativa que buscavam. Mas, sem dúvida
alguma, desta Casa e daqueles que a conhecem, V. Exa., deputada Maria Tereza,
tem  a  nossa  amizade,  o  nosso  companheirismo  e  o  nosso  reconhecimento.
Parabéns. Neste meu primeiro mandato, carrego a grande alegria e o grande orgulho
de ter trabalhado a seu lado.

A deputada Maria Tereza Lara* - Obrigada, Ulysses, deputado que representa todo
o Estado, mas, principalmente, o tão querido Sul de Minas, que conheço tanto.

O presidente - Estamos aí, nesta hora em que você presta contas da tribuna sobre
a forma de trabalhar, neste momento não de despedida. É lógico, como eu disse, é
um até breve para quem parte daqui. Já parti daqui uma vez, e sei que não é uma
despedida.  Observei  V.  Exa.,  sempre  com esse perfil  de pessoa  que procura  ter
identidade com os seus princípios. Princípios religiosos, princípios do partido político.
Você  levou  a  sua  religião  do  poder  eterno  para  o  poder  temporal.  Isso  é  muito
importante. Porque há continuidade daquela convicção que você tem, de colocar a
justiça social acima dos interesses de grupos localizados. Você cumpriu isso aqui.
Nas emendas que faz, nos trabalhos das comissões, aqui no Plenário, você sempre
procurou  levar  essa  identidade  das  suas  convicções  para  o  partido.  Você  é  um
orgulho para seu partido e para todos nós. Porque aqui o partido é do povo. E você
compõe muito bem o seu partido, nesse elenco de representantes das mais variadas
convicções.
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Então, você tem um trunfo muito grande para levar para Betim, como sempre. Sei
das  suas  dificuldades,  com  a  sua  irmã  lá,  você  sempre  conversa  comigo.  As
dificuldades no trânsito da política, que é muito difícil de se tornar permeável. Mas
você conseguiu trazer sempre aqui aquela palavra de convicção, de esperança, de
trabalho contínuo. Por tudo isso que você revelou aqui, passa a ser um exemplo para
mim.

Quero  desejar-lhe  muita  força,  muito vigor.  Não é  uma travessia,  tenho certeza
disso, pela sua resistência, você passará rapidamente esse obstáculo, e, ao mesmo
tempo,  percorrerá  os  horizontes  dos  seus  ideais,  materializando  todos  os  seus
projetos. E que Deus ilumine você e sua família. Que você seja feliz. Aguardamos
você aqui,  logicamente,  em breve.  Até  lá  não sei  se estarei  por  aqui,  mas tenho
certeza de que os seus ideais persistem. Que Deus a abençoe.

A deputada Maria Tereza Lara* - Deputado Hely Tarqüínio, visitaremos esta Casa
muitas  vezes.  Mas,  certamente,  hoje  eu  poderia  afirmar  que  não  mais  como
parlamentar.  Mas  estaremos  aqui  presentes  para  apoiar  as  iniciativas  dos
parlamentares. Quero agradecer suas palavras elogiosas, deputado Hely Tarqüínio, V.
Exa., que é o deputado filósofo, acho que o maior filósofo desta Casa. Se fôssemos
fazer uma avaliação, V. Exa. seria citado como um pensador, que tem coerência com
o que pensa. Muito obrigado.

O deputado Rogério Correia (em aparte)*  -  Tereza,  quero comemorar com você
essa sua trajetória vitoriosa aqui no Parlamento estadual. Como teve também uma
trajetória vitoriosa como vereadora, como sindicalista, como professora. Eu e Tereza
temos em comum uma trajetória de fundação do Sind-UTE; depois, de participação
na Central Única dos Trabalhadores, a fundação do PT.

Então a Tereza tem essa tradição também na luta e na solidariedade aos povos, à
educação e à saúde. A Tereza é uma deputada muito querida aqui, querida pela sua
solidariedade. É impressionante como a Tereza é solidária. Queria prestar-lhe esta
homenagem por tudo o que você fez aqui, um reconhecimento por essa solidariedade
para com todos os colegas dentro do partido e da bancada, sempre preocupada com
o que está acontecendo com outros deputados e seus projetos de lei. A Tereza tem
menos  egoísmo  que  todos  nós.  Isso  nos  chama  a  atenção.  Se  tivesse  uma
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homenagem para prestar-lhe, seria esse agradecimento à solidariedade que tem por
todos nós.  Sou testemunha disso e  desejo  que essa trajetória  vitoriosa  continue.
Ainda temos muito a fazer pelo povo de Minas Gerais. Você vai estar nos ajudando
também no governo. Tenho certeza de que onde estiver estará pensando também em
ajudar o povo, sabendo do valor que tem cada um de nós nessa tarefa. Parabéns,
Tereza. Muito obrigado pela convivência conosco.

A deputada Maria Tereza Lara* - Obrigada por essas palavras elogiosas, deputado
Rogério Correia, nosso eterno líder.

O deputado Sávio Souza Cruz (em aparte)* - Deputada Maria Tereza Lara, não sei
se estou dando aqui um adeus ou um até breve, mas pouco importa. O que importa é
que fica o registro da sua atuação e, mais importante, do seu exemplo, o exemplo de
que é possível, ainda nos dias de hoje, devotar à causa pública o melhor dos nossos
esforços; fazer do mandato um instrumento de busca do bem comum, sem projetos
menores, sem benefícios próprios. Quero dizer que essa sua atuação e esse seu
modo de exercer o mandato, ou os mandatos, pelo menos aqueles nos quais convivi
com você, estão à altura das melhores tradições de Minas e honram, sobremaneira, a
nossa terra comum, Esmeraldas, a quem a sua família também já devotou inúmeros
exemplos.

Fica aqui,  para sempre, o exemplo da sua humildade, simplicidade e devoção à
causa pública.  Como é  próprio das melhores tradições da  política  mineira,  a  sua
despedida tem essa mesma marca, a marca da simplicidade, do despojamento e da
devoção à causa pública. Estimo,  no fundo do coração,  que no governo continue
dando sua contribuição e, quem sabe, no futuro, possa estar de volta a este Plenário,
dando a todos nós o exemplo da sua forma de fazer política. Muito obrigado por ter
convivido conosco todo esse tempo. Parabéns por tudo.

A deputada Maria Tereza Lara* - Agradeço-lhe, deputado Sávio Souza Cruz, nosso
conterrâneo de Esmeraldas, onde está toda a sua família. Conheço-o até por meio
dos seus pais e familiares. Desde aquela época, é um deputado muito atuante. Muito
obrigada como nosso líder.

Deputado, parece que ele pediu o aparte primeiro. Pode ser? Ele pediu primeiro?
Desculpe-me!  Deputado  Pompílio  Canavez,  antes  de  conceder-lhe  aparte,  quero
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dizer algo que não mencionei. Nós dois perdemos as eleições, mas quero dizer do
meu respeito pelo seu trabalho, pela sua representação do Sul de Minas. Realmente
foi um prefeito que deixou marcas na cidade de Alfenas e que nos honra muito no
nosso bloco - aliás, foi nosso líder também.

O  deputado  Pompílio  Canavez  (em  aparte)  -  Quero  também  participar  deste
momento em que V. Exa. faz essa despedida e dar um testemunho da sua luta e
forma de ser solidária e companheira, de honrar as mulheres de Minas Gerais e do
Brasil. Como a deputada Luzia Ferreira acabou de dizer, apenas 4 em 77. Realmente
as 4 mulheres deputadas fizeram um trabalho digno. Certamente o trabalho profícuo
e bonito que V. Exa. fez continuará.

Tenho convicção de que nosso novo governador, Fernando Pimentel, vai aproveitar
seu talento, seu conhecimento e sua solidariedade. Você até me confidenciou que, se
for para trabalhar, gostaria que fosse em uma área na qual você pudesse cuidar de
adolescentes  e  crianças  em  situação  de  risco.  Isso  por  si  só  mostra  seu
desprendimento, porque é uma área em que poucas pessoas têm disposição para
trabalhar.

Quero, com os companheiros deputados, desejar a você muita felicidade e muita
luta.  Com  certeza,  em  pouco  tempo  você  estará  de  volta  porque  todo  o  Estado
precisa de você, especialmente as mulheres de Minas Gerais. Boa sorte.

A deputada Maria Tereza Lara* - Obrigada. Deputado Duarte Bechir, presidente da
Comissão de Educação.

O  deputado  Duarte  Bechir  (em  aparte)*  -  Deputada  Maria  Tereza,  serei  breve
porque  muitos  colegas  querem  cumprimentá-la  neste  momento.  Cabe  aqui  um
registro muito importante do que notei na convivência com V. Exa.: trabalhar todos
nós trabalhamos, mas com ética e denodo existem muitas diferenças de uns para os
outros. Quero registrar a ética com que a senhora dirigiu os trabalhos nesta Casa,
estando conosco, votando na Comissão de Educação, sempre se manifestando com
a preocupação de estar defendendo, primeiro, os interesses de Minas e dos mineiros.
Sou testemunha disso.  Quero dar  esse testemunho,  que julgo momentaneamente
muito importante, para servir de balizamento para que V. Exa. tenha a consciência
tranquila,  e que sirva também de estímulo para que V.  Exa.  saiba que toda essa
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capacidade e ética que resumem a existência da deputada e da Sra. Maria Tereza
Lara não podem ficar paradas. Minas precisa muito da senhora. Tenho certeza de que
esse  trabalho  vai  continuar,  pelo  bem  de  Minas  e  dos  mineiros.  Pela  nossa
convivência e pelos trabalhos, muito obrigado. Parabéns, deputada.

A deputada Maria Tereza Lara* - Sou eu quem agradece, deputado Duarte Bechir.
Como  presidente  da  Comissão  de  Educação,  V.  Exa.  respeitou  os  membros,
respeitou-me  como  representante  da  mulher  mineira,  apoiou-nos  em  nossas
iniciativas. Quero agradecer-lhe essa oportunidade.

Deputado João Leite, da Comissão de Segurança Pública, com a palavra.
O deputado João Leite (em aparte)* - Deputada Maria Tereza Lara, quero agradecer

a menção que V. Exa. fez ao meu nome. Na verdade, na Comissão de Segurança
Pública, o Estado de Minas Gerais foi quem ganhou com sua presença, disposição e
nobreza,  representando  o  povo  de  Minas.  Poderíamos  dizer  que  fizemos  um
planejamento na Comissão de Segurança Pública e rodamos o nosso velocímetro
pelo Estado de Minas Gerais. Fomos conhecer 18 regiões integradas de segurança
pública - Risps. Fomos além: havia duas regiões que não faziam parte das Risps, e
nós as visitamos também. Estivemos na Governador Valadares de Bonifácio Mourão,
em Uberlândia, Pouso Alegre, Lavras, enfim, estivemos em todas as regiões de Minas
Gerais  fazendo propostas, levando educação,  assistência social,  saúde,  buscando
uma grande integração para a segurança pública do Estado. E não era possível fazer
isso sem a sua presença, sem a sua sensibilidade, que foi muito importante para o
nosso trabalho. Eu me senti muito bem.

Depois veio o nosso esforço em relação ao trânsito. Lembram-se daquele grande
amigo  Zé  Carneiro,  líder  dos  caminhoneiros,  que  sonhava  com  uma  rampa  de
segurança no Anel Rodoviário, na descida de Olhos d'Água para Betânia? Era uma
rampa de escape para salvar vidas. Sonhamos juntos com ele, e, lamentavelmente,
até hoje isso não foi possível, e Zé Carneiro morreu: uma carreta passou por cima do
carro dele no local onde deveria existir a rampa de escape.

Estivemos  também  em  todo  o  Estado,  tratando  do  trânsito.  Então,  queria
reconhecer  seu trabalho,  sua força,  sua dignidade,  especialmente  uma coisa  que
sempre me chamou atenção na minha relação com V. Exa.: sua fé em Jesus. Esse é
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o seu maior bem. Você têm vários outros bens, mas a fé que tem no Senhor faz toda
a diferença em sua vida, porque orienta a sua vida de maneira diferente, orienta a sua
vida  para  enfrentar  este  momento.  Depois  de  ter  trabalhado  tanto,  ter  sido  tão
atuante, não ser reeleita é uma injustiça. E só sua vida em Jesus pode lhe ajudar
neste momento, como me ajudava nos frangos que tomava quando era goleiro. Jesus
nos ajuda, nos apoia no momento em que, às vezes, nos faltam todas as coisas.

Queria  reconhecer  o  seu  valor.  Um  mulher  das  melhores  que  Minas  Gerais
produziu.  Tenho  uma  admiração  por  você,  como  pessoa,  pelo  seu  trabalho,
especialmente pela sua fé em Jesus, que faz de você uma mulher exemplar. É assim
que a reconheço, Tereza. Que Deus continue abençoando você. Que esse Jesus, em
que você tem tanta fé, continue fortalecendo e abençoando você. Onde você estiver,
apesar de eu estar na oposição, nunca poderei fazer oposição a você, porque você
tem os melhores sentimentos e os melhores pensamentos para as pessoas. Muito
obrigado. Quero ser seu amigo.

A deputada Maria Tereza Lara* - Obrigada, deputado João Leite, por seu apoio na
comissão  e  sua  amizade.  Como  disse,  mesmo  na  radical  divergência  partidária,
conseguimos fazer um diálogo. Então, lhe agradeço.

Quero  dizer  também, lembrando do livro  João de Deus,  que realmente,  até  no
esporte, você conseguiu levar esse Jesus para a nossa realidade. E isso é muito
importante.  Espero  voltar  outras  vezes  a  esta  Casa,  como  cidadã  comum,  para
participar  do  Siga  Vivo,  de  Zé  Carneiro.  Vamos  precisar  muito  da  Comissão  de
Segurança.

O deputado Bonifácio Mourão (em aparte)* - Deputada Maria Tereza, enquanto o
deputado  João  Leite  falava,  principalmente  quando  lembrou  o  nome  de  Jesus,
notamos que uma pequena lágrima começou a correr de seus olhos. Dizem que a
lágrima  é  um  pedacinho  líquido  de  grandeza.  É  o  que  estamos  enxergando  no
momento. Estou falando daqui, ao lado desta Mesa. Principalmente do lado direito
desta Mesa haverá um vazio muito grande, e, com certeza, esse vazio continuará.

Enquanto V. Exa. falava e era aparteada, lembrava-me de um pensamento muito
interessante de Voltaire, que dizia mais ou menos assim: Não concordo um minuto
com o que V. Exa. diz, mas defendo até o último segundo o seu direito de dizer. Não
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estou falando isso por minha causa, pois muitas vezes concordamos e outras, talvez
até em número maior, por sermos de partidos diferentes, de partidos que divergem
em suas ideias na maioria das vezes, discordamos. Estou lembrando Voltaire pelo
procedimento de V. Exa., que sempre foi norteado por esse pensamento, defendendo
o direito de dizer e de se defender, defendendo o diálogo, a democracia e o debate.

Deputada Maria Tereza, V. Exa. hoje está sendo aparteada por deputados de todos
os partidos,  de  todos  os  lados,  da situação e da oposição.  Isso significa o quê?
Significa  que  V.  Exa.  está  colhendo  a  semente  que  semeou,  cultivou  e  adubou.
Parabéns, seja feliz e que Deus ilumine sempre o seu caminho.

A deputada Maria Tereza Lara* - Muito obrigada, deputado Bonifácio Mourão, que,
nesta Casa, ao longo de todos esses anos, tem dado uma grande contribuição ao
povo de Minas, nesse debate, nessa sua ação coerente e participativa, dentro de
seus  princípios  e  das  propostas  de  seu  partido.  Muito  obrigada  pelas  palavras
elogiosas.

O deputado Lafayette  de  Andrada  (em  aparte)*  -  Deputada Maria  Tereza  Lara,
recordo-me sempre de uma frase do Patriarca da Independência, José Bonifácio: a sã
política é filha da moral e da razão. V. Exa. pode se despedir com a tranquilidade de,
no Parlamento e fora dele, sempre ter exercido a política com moral e razão. Apesar
das nossas divergências partidárias, sou um admirador da sua conduta e da sua ética
neste  Parlamento.  Sou  testemunha,  na  ocasião  em  que  fui  secretário  de  Defesa
Social, da sua luta, como dizia o deputado João Leite, por uma segurança melhor.
Recordo-me muito da sua solicitação em favor dos menores de Betim, e havia uma lei
municipal que proibia isso. Quero dar o testemunho da sua luta, que não foi em vão,
com a qual V. Exa. engrandeceu este Parlamento como uma deputada ativa, presente
e, acima de tudo, com muita coerência e ética, o que está faltando muito no mundo
político  atual.  Foi  uma  honra  muito  grande  ter  sido  seu  colega  na  Assembleia
Legislativa,  e  pode  ter  certeza  de  que  honrou  muito  a  minha  biografia  ter  sido
companheiro de parlamento da deputada Maria Tereza Lara. Tenho a convicção de
que muito em breve estaremos novamente no Plenário da Assembleia Legislativa,
votando matérias de interesse do povo mineiro. Muito obrigado.

A deputada  Maria  Tereza  Lara*  -  Muito  obrigada  por  suas  palavras  elogiosas,
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deputado Lafayette de Andrada. Muita força nesse momento, nessa caminhada. Onde
estivermos, esta Casa poderá contar conosco. Muito obrigada. Não quero morrer sem
antes ver  resolvido  esse problema dos adolescentes,  vamos precisar  muito desta
Casa.

O deputado Fred Costa (em aparte)* - Deputada Maria Tereza, seu nome por si só
define um sentimento que é seu para qualquer pessoa. Maria, a mãe das mães, e
Teresa,  que em grego é criadora.  Você, ao longo desse período em que tivemos
oportunidade de conviver, buscou criar o bem-estar social de forma completamente
desprendida.  Tive  a  oportunidade  de  conviver  mais  proximamente  com  V.  Exa.
durante  a  discussão  e  a  busca  incansável  para  o  metrô  nas  cidades  de  Betim,
Contagem e Belo Horizonte. Em todos os momentos você se colocava à disposição,
juntava esforços, sem querer a menor publicidade. Tenho certeza de que você fará
muita  falta  a  esta  Casa.  Poderia  defini-la  em  poucas  palavras:  coerência,
honestidade, retidão e sinceridade.

Independentemente da sigla partidária - e ouso me colocar como representante dos
colegas externando esse sentimento -, você é uma pessoa de quem todos gostamos,
a quem admiramos e desejamos toda felicidade, alegria e paz na sua caminhada.
Sucesso sempre. Espero voltar a conviver com você no Parlamento ou na busca de
outros objetivos coletivos e sociais.

A deputada Maria Tereza Lara* - Obrigado, deputado Fred Costa. Quero registrar
que quando o deputado Fred Costa tomou iniciativa de criar uma frente parlamentar
pró-metrô, eu o procurei para incluirmos Betim, pois inicialmente era somente BH e
região. Imediatamente ele se colocou aberto e acatou a nossa solicitação, fizemos
várias reuniões, além de visitas ao governo. A luta continua, deputado, creio que ano
no que vem há uma chance de avançarmos até Betim, portanto fica o pedido para
que V. Exa. possa reconstruir a frente, porque o metrô vai chegar.

O deputado Fred Costa (em aparte)* - Espero que ainda possamos andar nesse
metrô.

O deputado Alencar da Silveira Jr. (em aparte)* - Tenho de falar que você é uma
mulher do bem, uma mulher que realmente mostrou o porquê de a população tê-la
colocado aqui com seus votos. Nesse nosso convívio durante os mandatos, você foi
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sempre amiga, companheira, conselheira e, acima de tudo, guerreira. Você é do bem
e fará falta a esta Casa. Dou-lhe um até breve, apenas. Você, mesmo longe deste
Plenário, com certeza sempre defenderá a população mineira, que a colocou aqui.
Um abraço amigo de uma pessoa que a admira, que gosta de você e sabe do valor
do seu trabalho. Que Deus continue protegendo você.

A deputada Maria Tereza Lara* - Obrigada. Quero lembrar,  deputado Alencar da
Silveira  Jr.,  a  questão  que  defendemos  de  uma  reforma  política  de  modo  que
tenhamos eleições gerais. Fica aí o nosso pedido para não nos esquecermos dessa
sua defesa, que é importantíssima, da qual comungamos. Muito obrigada por suas
palavras.

Queria, antes de conceder a palavra ao próximo deputado, falar com os sindicatos.
Queremos parabenizá-los por sua luta, que é muito importante. Este é o espaço da
democracia. Quero pedir a vocês que contem conosco e tenham um pouquinho de
paciência, pois nem há acordo para votarmos mais. Não estou impedindo a votação.
Está sendo construído ainda um acordo de votação. Não estou impedindo a votação.
Só queria deixar publicamente isso bem claro.

Agradeço muitíssimo a vocês. Continuem a luta com a presença de vocês. É desse
jeito que conseguimos conquistar nossos direitos.

O deputado Wander Borges (em aparte)* -  Serei rápido, deputada Maria Tereza
Lara. O deputado Duarte Bechir a chamou de senhora. Eu me permito chamá-la de
menina, como sempre a chamei.

A deputada Maria Tereza Lara* - Muito obrigada pelo “menina”.
O deputado Wander Borges (em aparte)* - Quero parabenizá-la pelo seu trabalho.

Vimos aqui você sempre muito serena, sempre tentando construir e apaziguar, em um
estilo  diferente,  em  um  estilo  realmente  necessário.  Aqui  não  é  lugar  de  acirrar
ânimos, de fazer subir a veia do pescoço, de se impor como dono de tudo, como se
faz num império. Você, com essa sua humildade, com esse seu jeito de ser, em sua
vida pregressa de lutas e trabalhos, até com sua irmã, como prefeita,  e com sua
família, nos traz o que há de bom na política.

Espero que o novo governo a aproveite, se assim for de sua vontade. Acho que há
espaço para uma nova construção. Você é voltada para a educação, para a área do
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ensino,  para as  pessoas com necessidades  especiais,  para  os  menores,  para os
conselhos tutelares. Há um espaço grande de atuação para você produzir e continuar
ajudando Minas Gerais. Saúde, paz e que Deus dê a você as bênçãos necessárias
para que tenha muito vigor e muita energia para prosseguir seu caminho.

A deputada Maria Tereza Lara* - Obrigada, deputado Wander Borges, que, com sua
experiência de ex-prefeito, tem contribuído muito para os trabalhos desta Casa.

Deputado André Quintão, meu presidente na Comissão de Participação Popular,
costumo dizer  que brasileiro é presidencialista.  Na comissão,  como presidente,  V.
Exa. tem contribuído muito para radicalizar a democracia nesta Casa por meio da
participação popular, motivo pelo qual quero cumprimentá-lo.

O deputado André Quintão (em aparte)* - Querida companheira deputada Maria
Tereza  Lara,  com  muita  sinceridade  e  emoção  afirmo que  não  queria  estar  aqui
aparteando um discurso de  despedida  sua desta  Casa -  mesmo que breve,  com
certeza -, em razão do trabalho que V. Exa. desenvolveu não só aqui, mas também
em outros locais ao longo de sua vida.

Infelizmente,  nesse  sistema  político  brasileiro,  sem  reforma  política,  com
financiamento  privado  de  campanha,  muitas  vezes  aquelas  pessoas  que
desenvolvem  mandatos  bons,  éticos  e  sérios,  comprometidos  com  o  interesse
público, com as bases, sem máquinas poderosas de campanha ou propaganda, nem
sempre são reconhecidas devidamente nas urnas, como mereceriam.

Por  todos  os  apartes,  percebemos  o  carinho  que  o  conjunto  de  deputados  e
deputadas têm por V. Exa. Não é um carinho formal, é um carinho que tem lastro, e o
lastro foi o trabalho desenvolvido ao longo desses anos aqui na Assembleia.

Tive a oportunidade de trabalhar com V. Exa. na Comissão de Participação Popular,
nesta e em outras legislaturas; inclusive, V. Exa. teve a honra de presidi-la. Eu, como
membro  efetivo,  tenho  de  dar  esse  testemunho  de  seriedade,  de  compromisso,
principalmente, com os mais pobres, com a causa social e com as políticas públicas.

Fica uma certa decepção de não tê-la como companheira nesta Casa na próxima
legislatura, mas V. Exa., fundada no compromisso de ética com a vida, com a fé que
tem, entende política como missão e como servir. V. Exa. vai servir ao povo pobre de
Minas Gerais, talvez não aqui neste período breve que se aproxima, mas em outros
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espaços tão importantes, como no Estado de Minas Gerais, dentro da filosofia e do
trabalho que sempre desenvolveu.

Parabéns, deputada Maria Tereza, pelo trabalho. Parabéns a toda a sua equipe, à
Maria do Carmo, à sua família e a todos os companheiros e companheiras de Betim.
Tenho a certeza de que este reconhecimento irá potencializar seu trabalho em outros
espaços. É isso que esperamos. Que Deus ilumine sua trajetória.

Muitos falaram que sua saída é um até breve, no entanto o mais importante é que
sua passagem aqui marcou positivamente. Acho que esse legado é mais importante,
às vezes, que vitórias eleitorais. A maior vitória de V. Exa. é o reconhecimento, por
todos, do seu trabalho aqui desenvolvido.

A  deputada  Maria  Tereza  Lara*  -  Obrigada  pelas  palavras  e  pelo  incentivo,
deputado André Quintão. Eu também tenho o maior respeito pelo seu trabalho e pela
sua competência nesta Casa.

O deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva  (em aparte)  -  Muito  obrigado,  deputada Maria
Tereza Lara.  Vejo,  exatamente do  alto  desta tribuna,  a emoção que V.  Exa.  está
sentindo neste momento. São várias as manifestações dos seus colegas. Eles estão
lhe atribuindo, acima de tudo, o que V. Exa. representou para o Parlamento mineiro.

V. Exa. é preparada, é professora emérita respeitada e trouxe para esta Assembleia
sua  participação  efetiva,  com  tantas  e  tantas  ações  emblemáticas,  buscando  a
convergência de ideais, e soube muito bem conduzi-las. Tive a felicidade de estar ao
seu lado na comissão da violência contra a mulher e em outras tantas.

V. Exa. sempre foi, para nós, um farol, sempre foi a pessoa por quem tínhamos uma
orientação  especial  dentro  da  estrutura  do  Parlamento,  principalmente,  pelo  seu
modus  vivendi nesta  Casa.  Quero,  neste  momento,  render  as  mais  justas
homenagens  à  grandeza  de  vida  pública  que  V.  Exa.  tem.  Toda  professora  é  a
sementeira, e V. Exa., além de parlamentar, é sementeira da concórdia, do amor que
sempre trouxe para cá, das ações convergentes e do bem. Tenho a certeza de que
este é, realmente, um até breve. Minas precisa muito da sua vida, da sua inteligência
e da sua honradez.

Parabéns. Muito obrigado por tudo, por ter contribuído com o Parlamento mineiro, e,
particularmente,  comigo,  quando  estivemos  juntos  em  tantas  comissões.  Foi  um
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prazer tê-la à frente das ações que conduziu. Muito obrigado e felicidades a toda a
família.

A deputada Maria Tereza Lara* - Obrigada, deputado Dalmo. V. Exa. representa
todo o  Estado,  sobretudo  o  Sul  de  Minas,  região  que  amo muito.  V.  Exa.  é  um
representante  atuante  daquele  povo  nesta  Casa.  Agradeço  as  suas  palavras  de
carinho e de elogio.

Concedo aparte ao deputado Carlos Mosconi, presidente da Comissão de Saúde, e
posteriormente ao deputado Sargento Rodrigues. Acho que essa é a ordem. Às vezes
fico um pouco perdida.

O deputado Carlos  Mosconi  (em aparte)*  -  Deputada  Maria  Tereza Lara,  neste
momento, manifesto a minha admiração e o meu respeito pelo trabalho que V. Exa.
desempenhou  nesta  Casa  durante  os  últimos  anos.  Tivemos  vários  contatos  e
observamos a atuação dos nossos pares, mesmo sem intenção. Isso é natural, flui
com absoluta naturalidade. Eu notei a sua perseverança, a sua maneira muito gentil e
educada de ser, mas muito determinada. V. Exa. defende com empenho, de maneira
muito árdua, os interesses da sua cidade, da sua região, do povo de Minas Gerais.
Isso me impressionou sobremaneira. Em questões aparentemente menores, V. Exa.
não abria mão da sua disposição em defender o seu ponto de vista e o que considera
naturalmente  benéfico  à  população  da  sua  cidade  e  da  sua  região.  Cito  como
exemplo o caso ocorrido num shopping de Betim, onde havia uma pendência com o
posto médico, se saia ou não saia. Não entrarei no resultado final da história. O fato é
que V. Exa. foi uma vencedora, porque não abriu mão de defender o que julgava ser o
seu  direito.  Fomos  até  o  governo,  para  que  cumprisse  a  decisão  tomada
anteriormente, que traria benefícios à população da sua cidade.

O Parlamento sentirá a sua falta. Eu também estou me despedindo hoje, deputada.
Saímos daqui com o sentimento de dever cumprido, mas sempre com um pouco de
sentimentalismo por deixar a Casa e o convívio com as pessoas com quem estivemos
por tantos anos. O Parlamento sentirá a sua falta pela maneira como V. Exa. é aqui
dentro, uma deputada de oposição muito firme nas suas decisões e uma ponte para o
diálogo que, sempre que possível, deve existir num Parlamento como este. Portanto,
deixo aqui os meus parabéns e a consideração pelo trabalho que V. Exa. realizou
aqui durante esse período. Um abraço! Tudo de bom!
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A deputada Maria Tereza Lara* - Obrigada, deputado Carlos Mosconi, defensor da
saúde, que tem esse compromisso, que preside comissão. Precisamos cada vez mais
de  pessoas  engajadas  nas  políticas  públicas,  sobretudo  na  saúde,  educação  e
segurança, que são prioridades e necessidades do povo de Minas e do Brasil.

O deputado Sargento Rodrigues (em aparte)* -  Deputada Maria Tereza Lara, eu
também não poderia deixar de ocupar a tribuna desta Casa para cumprimentá-la e
dizer do carinho, do respeito e da admiração que tenho por sua pessoa, sobretudo
pelo trabalho que desenvolve nesta Casa. Disse pessoalmente a V. Exa. que a sua
não  reeleição  é  uma  perda  para  a  qualidade  dos  trabalhos,  devido  à  sua
transparência e honradez.  V.  Exa. representa um mandato participativo e popular.
Tive a oportunidade de falar mais detalhes fora dos microfones que gostaria de falar
aqui.  Infelizmente,  vemos pessoas  ganhando as eleições  mas  sem merecer  isso.
Digo  de  forma  muito  espontânea  e  sincera  que  sinto  não  tê-la  aqui  no  próximo
mandato.

A  senhora  exerce  um  mandato  -  novamente  vou  realçar  -  com  seriedade,
transparência, convergência e companheirismo. Obviamente, eu não poderia deixar
de dizer essas palavras aqui em relação ao que a senhora simboliza em termos de
representação  popular,  especialmente  às  pessoas  que  confiaram  em  V.  Exa.
Deputada Maria Tereza Lara, sabemos o quanto o mandato para a senhora e demais
deputados da mesma estirpe é valioso, o quanto ele é necessário, o quanto ele serve
àquelas pessoas que em nós confiaram. É isso o que sinto em relação ao trabalho da
senhora. O mandato é extremamente valioso quando fazemos dele aquela ferramenta
melhor,  aquela  ferramenta  que  trabalhamos  com  altivez,  quando  nos  colocamos
absolutamente em nosso trabalho parlamentar com o único e exclusivo objetivo de
servir à coletividade. É assim que V. Exa. coloca o mandato da senhora, à disposição
de todos.

Tivemos um longo tempo de convivência nesta Casa - praticamente 16 anos -, com
uma pequena pausa porque a senhora teve de se ausentar daqui. Mas, em 16 anos,
dá para conhecer o perfil de cada companheiro nesta Casa. Sabemos quem trabalha,
quem é dedicado, quem está em Plenário e quem vai para uma audiência pública e
fica 2, 3,  4,  5,  10 horas. Sabemos até, pelo tipo de requerimento, pelas posições
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adotadas, se aquele parlamentar usa o mandato para aquilo que realmente deve ser
usado. A senhora faz isso todos os dias nesta Assembleia. Por isso quero deixar, de
forma fraternal,  um abraço carinhoso e  dizer-lhe  que aguardamos  seu retorno.  A
senhora fará falta a este Parlamento. Precisamos de deputados desse quilate, dessa
clareza, mas, acima de tudo, do compromisso que V. Exa. tem para com as causas
coletivas.  Insisto  em  repetir  que  o  mandato  que exercemos  só  tem com o único
objetivo de servir à coletividade. É isso que norteia a senhora, e é isso que me norteia
aqui no exercício do mandato.

Assim, quero dizer da minha alegria de tê-la conosco aqui por esses anos e ainda
que a aguardamos nesse pequeno espaço de tempo. Que a senhora retorne para
este  lugar,  que  é  onde  deve  continuar  exercendo  o  mandato.  Queira  Deus  que
tivéssemos aqui mais deputados e mais deputadas com o compromisso e a seriedade
que a senhora tem com o mandato. Que Deus a ilumine, dê-lhe muita saúde e possa
continuar guiando seus passos e seu trabalho. Estamos aqui, e a senhora poderá
contar  com  o  nosso  apoio,  com  o  nosso  trabalho.  Para  tudo  que  precisar,  onde
estiver, conte com este deputado, porque estarei pronto para servi-la. Eu sei que o
que a senhora faz na vida pública é trabalho sério, e é isso que deve nos nortear e
nos guiar. Parabéns. Que Deus continue a iluminar o trabalho da senhora.

A  deputada  Maria  Tereza  Lara*  -  Quero  agradecer-lhe,  deputado  Sargento
Rodrigues. Sou testemunha da sua defesa intransigente em prol da sua categoria.
Tenho  muito  respeito  pela  Polícia  Militar  de  Minas  Gerais.  Tenho  falado  isso,  de
público, principalmente na Comissão de Segurança Pública. É lógico que, em todas
as categorias, temos dificuldades, problemas, que são as exceções. Não podemos,
de forma alguma, generalizar,  mais  ainda na Polícia Militar,  que realmente  tem o
compromisso de defender a vida. Além disso, o deputado Sargento Rodrigues é um
dos deputados que realmente prioriza o verdadeiro papel do parlamento, com ação e
presença. Então quero agradecer-lhe.

Tenho falado com todos os nobres que me sinto representada com os que ficaram
aqui. Quero dizer que, se realmente Deus me permitir fazer um trabalho social, como
estou desejando, precisarei muito desta Casa, principalmente dos parlamentares que
têm o compromisso com a defesa da vida.
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O deputado Carlos Pimenta (em aparte)* - Deputada Maria Tereza Lara, também
quero dizer que,  fazendo coro com as palavras dos companheiros deputados que
aqui expressaram o sentimento que têm pela senhora, tivemos aqui uma convivência
harmoniosa muito importante. Eu também falava, e repito, quando o deputado Dinis
Pinheiro, nosso presidente, despediu-se da presidência e momentaneamente da vida
pública, que são poucos os políticos hoje que cumprem um papel como a senhora
cumpriu e que saem de cabeça erguida. O que estamos vendo por aí, deputada Maria
Tereza Lara, são os políticos sendo alijados da vida pública por improbidade, por não
cumprirem o compromisso que fazem com seus eleitores. É por isso que o Brasil está
na situação em que está. Hoje, quando se fala em político, muitas vezes se confunde
até mesmo com uma pessoa que está à margem da sociedade, à margem da lei, com
um marginal. Mas existem políticos que realmente se entregam à vida pública, como
fez a senhora.

Tenho acompanhado -  convivemos aqui  há muitos  anos -  não só o trabalho da
senhora, mas o da sua irmã, que também é uma política exemplar. Temos algo em
comum: o primo da senhora é casado com uma tia nossa. Tenho sempre convivido
com ele.  O Dr.  Francisco  Lara é  um médico  conceituado que fala  muito bem da
senhora. V. Exa. tem o meu apoio no trabalho que faz. Acho que a senhora, ao se
despedir  dessa vida,  deste  Parlamento,  tem tudo para  seguir  a  vida,  para  poder
continuar o trabalho social que vem fazendo. Foi um prazer, uma honra muito grande
dividir com a senhora o tempo nas comissões e neste Plenário. A senhora tem uma
postura ética, uma postura ímpar, uma postura de uma parlamentar que valoriza o
mandado, como a senhora valorizou. Obrigado por tudo o que a senhora fez pelo
Parlamento, por Minas Gerais e pelo povo deste estado. Que Deus continue a guiar
seus passos.

A deputada Maria Tereza Lara* - Quero lhe agradecer, deputado Carlos Pimenta, e
dizer-lhe que me lembro de sua fala há alguns anos. V. Exa. participava - não sei se
ainda  participa  -  de  encontro  de  casais.  V.  Exa.  tem  essa  atuação  também  na
sociedade de construir, não só na política partidária, mas nos movimentos sociais e
religiosos, o mundo que queremos. V. Exa. foi secretário de Trabalho e é um homem
sério. Eu estava lembrando, durante sua fala, que o grande desafio que todos temos
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hoje  é  de  exatamente  fazer  com  que,  na  prática,  aconteça  a  política  com  “P”
maiúsculo. Esse é o grande desafio. Agradeço-lhe essas palavras elogiosas.

Encerrando, Sr. Presidente, queria cumprimentar o deputado Durval Ângelo, líder
do  próximo  governo,  desejando  a  ele  todo  o  sucesso  nessa  nova  tarefa  tão
importante. Espero que toda esta Casa, na próxima legislatura, continue radicalizando
cada vez mais o compromisso de abertura à participação popular - o deputado Dinis
Pinheiro teve esse compromisso na prática - e também com a transparência e com a
democracia com “D” maiúsculo. Queremos que se radicalize cada vez mais, deputado
Adelmo Carneiro Leão. Já mencionei no início - não sei se o senhor estava aí - a sua
ida para Brasília, que nos honra. Tenho certeza de que V. Exa. fará uma ponte com
esta Casa para que, cada vez mais, o povo mineiro construa essa verdadeira política.
Sua presença lá será muito importante para nós.

Quero  relembrar  que,  segunda-feira  passada,  dia  15  de  dezembro,  com  o
destravamento da pauta, vivemos um momento ímpar de convergência de objetivos
na busca de priorizar os interesses da coletividade, o que ressalta o papel desta Casa
na construção da democracia, ideal que deve ser perseguido incessantemente. Faço
um apelo, e já fizemos isso de público, para que possamos de novo refazer o acordo
para continuarmos a votação, sem perder de vista os interesses coletivos do povo
mineiro.  Seria  importante  conseguirmos  abrir  realmente  o  coração  de  alguns
parlamentares que não conseguiram contribuir  para continuarmos a votação, para
que esta Casa feche esta legislatura, deputado Dinis Pinheiro, com chave de ouro.

Havia  falado  com  V.  Exa.,  aliás,  sobre  o  papel  dos  nossos  líderes,  que  já
mencionamos,  e  também  da  presidência,  a  fim  de  conseguirmos  resolver  esse
impasse. É fundamental resolvê-lo.

Sonho com a política totalmente voltada aos interesses da coletividade, quando a
disputa se der no período eleitoral, o que deve acontecer numa democracia, e depois
todos os partidos terem suas ações pautadas na busca do bem comum, do Estado
brasileiro, do nosso país, o Brasil, e de todo o Estado de Minas Gerais. É uma utopia,
mas  temos  de  persegui-la.  Quando  todos  colocarmos  em  primeiro  lugar  o  bem
comum, vamos conseguir  que isso aconteça, realmente pensando no País,  sendo
nacionalistas nesse bom sentido, para podermos, como governantes escolhidos pelo
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povo, ter o respaldo de todos os partidos com o objetivo de fazer um bom governo.
Não sou contra a  oposição,  de forma alguma, pois  precisamos dela.  Ela  não é

somente  importante,  mas  necessária  à  democracia,  mas  uma  oposição  séria,
propositiva, que fiscalize o Executivo para fortalecer a democracia. Sei que hoje isso
é uma utopia, mas vamos persegui-la para que a política seja verdadeiramente a
ciência do bem comum.

Ao  encerrar,  às  vésperas  do  Natal,  peço  ao  Menino  Deus  que  abençoe  cada
parlamentar  desta  Casa,  seus  familiares,  os  novos  eleitos,  os  assessores  e
funcionários desta Casa e a todos e todas que nos acompanham pela TV Assembleia,
esta TV tão importante para o controle social por meio da divulgação dos trabalhos
deste Parlamento, e a todas as pessoas de boa vontade que têm compromisso com
Minas e com um Brasil mais justo, mais fraterno, com uma sociedade mais igualitária,
numa cultura de paz. Muito obrigada.

O presidente (deputado Dinis Pinheiro) - Parabéns, deputada Maria Tereza Lara.
Tenho certeza absoluta, Adelmo, de que não só a história de vida dela, mas como a
fala dela haverá, certamente, de tocar o coração de cada um de nós. Haveremos de
votar  projetos  importantes  para  a  sociedade.  Quero  reverenciá-la  com  enorme
satisfação,  deputada  Maria  Tereza  Lara,  pois  é  uma  mulher  de  fé,  religiosa,
comprometida com o bem comum, com uma vida forjada no trabalho; uma mulher de
berço, de princípios, de valores, com uma vida pública realmente encantadora. A vida
pública  de  V.  Exa.  independe de qualquer  resultado eleitoral,  porque é realmente
muito bem-sucedida em todos os aspectos.

Portanto, deputada Maria Tereza Lara, quero aqui deixar um abraço muito fraterno,
reafirmar o nosso apreço, o nosso carinho. V. Exa. sempre contribuiu sobremaneira
com esta Casa, com uma vida pública pautada pela ética exemplar, primorosa. Tenho
certeza absoluta de que haverá de inspirar tantos outros a percorrerem esse mesmo
caminho,  essa  mesma estrada,  a  estrada do  bem.  Todos  temos  por  V.  Exa.  um
carinho imensurável. De forma especial, quero agradecer-lhe por tudo, pelo respeito,
pela compreensão, pela paciência, pela generosidade, pela devoção a Minas Gerais.
V. Exa. tem uma das vidas públicas mais lindas que tive a oportunidade de conhecer
nesses meus 20 anos no Parlamento de Minas. Que Deus a abençoe. Muito sucesso,
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muita luz. Tenho certeza absoluta de que, de uma forma ou de outra, V. Exa. estará
sempre contribuindo com galhardia, com sabedoria para o bem de Minas, para o bem
de todos os mineiros.

* - Sem revisão do orador.
2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase
Abertura de Inscrições

O presidente (deputado Dinis Pinheiro) - Esgotado o prazo destinado a esta parte, a
presidência  passa  à  2ª  Parte  da  reunião,  com  a  1ª  Fase  da  Ordem  do  Dia,
compreendendo as comunicações da presidência e de deputados e a apreciação de
pareceres e de requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente
da próxima reunião.

Comunicação da Presidência
A presidência informa ao Plenário que foram aprovados, nos termos da Decisão

Normativa  da  Presidência  nº  9,  os  Requerimentos  nºs  9.331  a  9.334/2014,  da
Comissão de Direitos Humanos, e 9.338/2014, 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 Esporte, de Prevenção e Combate às Drogas, de
Administração Pública, de Cultura, do Trabalho e de Segurança Pública, cujos teores
foram publicados na edição anterior.

2ª Fase
O presidente - Esgotada a matéria destinada a esta fase, a presidência passa à 2ª

Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação da matéria constante na pauta.
Discussão e Votação de Proposições

- Vem à Mesa:
ACORDO DE LÍDERES

A totalidade dos líderes com assento nesta Casa acordam sejam retirados da pauta
desta  reunião  todas  as  proposições,  exceto  os  Projetos  de  Lei  nºs  5.640/2014 e
3.507/2012.
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DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A presidência acolhe o acordo e determina o seu cumprimento.
Mesa da Assembleia, 18 de dezembro de 2014.
Dinis Pinheiro, presidente.

Questões de Ordem
O deputado Sargento Rodrigues - Presidente, primeiramente, antes de começar a

contar  meu tempo,  peço a  V.  Exa.  que repita quais  projetos  estão ancorados no
Acordo de Líderes.

O  presidente  -  Há  o  Projeto  nº  5.640/2014,  que  autoriza  o  Poder  Executivo  a
contratar operação de crédito com o BNDES. Este é um deles. O outro é o Projeto nº
3.507/2012, do Tribunal de Justiça, que dispõe sobre a criação e transformação de
cargos nos  quadros de pessoal  da  Secretaria  do  Tribunal  de  Justiça  Militar  e  na
Secretaria de Juízo Militar e dá outras providências. São somente esses dois.

O deputado Sargento Rodrigues - Presidente, gostaria de fazer uma alusão a esse
acordo. Tentamos de todas as formas, deputado Wander Borges, mas infelizmente o
PT e o PMDB não quiseram deixar votar projetos de deputados. Deputado Gil, estou
aqui há 16 anos e nunca vi projetos de deputados serem barrados no final do ano.
Tive notícia, e o próprio deputado Rogério Correia disse para mim várias vezes: “Sou
a favor do seu projeto, mas no ano que vem, pois o meu projeto - o que trata da
anistia  dos  professores  -  não  ficou  pronto.  Assim,  ano  que  vem  votaremos  seu
projeto”. Daí perguntamos ao deputado: “O seu projeto está pronto para a ordem do
dia?”. Ele respondeu: “Não”. Mas que culpa eu tenho? Depois era o deputado que
queria somente o projeto dele; ou seja, o meu não vai, portanto o seu não pode ir:
“Ano  que  vem,  conversaremos  com  o  Pimentel”.  Mais  uma  vez  quero  dizer  ao
deputado  Rogério  Correia  que  vou  conversar  com  o  Pimentel,  mas  ao  lado  da
oposição. Essa é a resposta que tenho para dar ao Pimentel no ano que vem. No ano
que vem, na oposição, vamos conversar.

Deputado Wander Borges - V. Exa. vai compor o bloco de oposição junto a mim -,
hoje  a  oposição  tem  23  deputados,  mas  conseguem  insistentemente  fazer  essa
obstrução há mais de 15 dias. Talvez com um bloco com 35 deputados consigamos
fazer uma oposição um pouco mais alongada, como pretendemos no ano que vem.
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Presidente Dinis Pinheiro, é muito triste ver uma pauta com 40 projetos de deputados.
Deputado Rômulo Veneroso, V. Exa. não foi reeleito,  mas está aqui para ajudar a
votação. A deputada Maria Tereza Lara e os deputados Carlos Mosconi, Célio Moreira
e Zé Maia não foram reeleitos, mas estão aqui para votar os projetos de deputados.
Entretanto o PT e o PMDB não deixam que a votação aconteça. Mas conseguimos
chegar a um consenso para votar ao menos os projetos da Defensoria Pública e dos
concursados do Tribunal de Justiça Militar. Eu já havia buscado esse entendimento
para que pudéssemos seguir na pauta, deputado Fred Costa. Mas quem sabe, no
ano que vem, quando o PT precisar que projetos sejam votados, vão se lembrar de
que precisam de quórum, precisam do bom senso e da  convergência  dos outros
deputados,  deputado Wander  Borges.  Nessa  hora  vamos  invocar  a  memória  dos
colegas deputados desta legislatura. Há uma frase que diz “nada melhor que um dia
após  o  outro”,  e  ainda  bem.  O  deputado  Gilberto  Abramo  chegou  a  apresentar
emenda ao projeto do deputado Carlos Pimenta, mas, após conversar com o colega,
retirou a emenda para que pudéssemos votar. É para votar projetos de deputados?
Vamos votar. Se o deputado tiver algo contra, simplesmente vote contra. Mas nem
isso nos foi permitido. Nem isso.

É melancólico chegarmos ao dia 18 de dezembro e vermos que uma parte dos
colegas impediram a votação de projetos de deputados. Até projetos de doação de
imóveis foram vetados por alguns deputados do PT e do PMDB. É triste. Mas, como
nada melhor que um dia após o outro, estaremos aqui firmes e vigilantes, deputado
Carlos  Pimenta  -  talvez  o  projeto  de  V.  Exa.  seja  problemático  demais,  por  isso
ninguém deixou que fosse votado. Mas estarei aqui para recobrar a memória. Votarei
favoravelmente ao projeto, mesmo sendo contra o Tribunal de Justiça. Sou a favor da
sua  extinção,  e  estarei  aqui  até  mesmo para  apresentar  proposta  de  emenda  à
Constituição com esse escopo. Quem sabe o deputado Durval Ângelo, que vai ser
líder de governo e, portanto, terá muita força, resolve assinar conosco essa proposta
de extinção? Mas podem ficar tranquilos que vocês terão o emprego assegurado -
vão lá para o Tribunal de Justiça. O que não podemos ter  é aquela farra, aquele
tribunal de exceção, que não serve à sociedade. Mas vamos salvaguardar o concurso
de que participaram as moças que aqui se encontram, que certamente poderão tomar
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posse  em  tempo  hábil.  Estaremos  aqui,  ilustre  deputado  Gustavo  Corrêa,  para
lembrar aos ilustres deputados que hoje obstruem: chegou a hora de obstruirmos.
Sabem aquele projeto tão querido do governador... Por várias vezes, vi a oposição se
opor a projetos por um tempo, mas ceder depois de muita conversa. Esse talvez não
seja o caso deste deputado. Esse negócio de votar depois de liberadas umas e outras
emendas não é comigo. Não esquento a cabeça com esse negócio de emenda, não.
Comigo a conversa é bem diferente, e pode ser que não tenhamos esse mesmo bom
senso que alguns não estão tendo hoje.

O presidente - Vou passar a palavra pela ordem aos deputados Gustavo Corrêa e
Rogério  Correia,  mas  faço  um  apelo  à  consciência  dos  senhores.  Acordamos  a
votação de dois projetos: os do Tribunal de Justiça Militar e da Defensoria Pública,
porém  há  diversas  solicitações  para  a  discussão  desses  projetos.  Então,  peço a
compreensão  dos  deputados  neste  momento  e  a  colaboração  dos  colegas  no
momento da discussão dos projetos, em virtude das solicitações de pronunciamentos
de despedida já registradas pelos queridos amigos deputados Adelmo Carneiro Leão,
Carlos Mosconi e Sebastião Costa e pela deputada Luzia Ferreira, além de algum
outro  que  ainda  queira  fazer  uso  da  palavra.  Então,  gostaria  de  contar  com  a
compreensão dos senhores, porque, se ficarmos levantando questões de ordem e
discutindo a toda hora, não teremos a oportunidade de ouvir as sábias palavras dos
queridos colegas. Com a palavra, pela ordem, o deputado Gustavo Corrêa.

O deputado Gustavo Corrêa - Sr. Presidente, vou seguir a linha de V. Exa. Vamos
entrar em processo de votação, mas estamos vendo que não há quórum suficiente
para votar. Então, gostaria, se o serviço de comunicação da Casa puder, que fossem
convocados os deputados que aqui se encontram para virem ao Plenário, por favor.

O deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, solicitei questão de ordem para falar
uma outra versão muito diferente da que foi posta aqui, anteriormente. Constam na
pauta 32 projetos em que há acordo total para votá-los. São 32 projetos. Assim que o
Sargento Rodrigues quiser, podemos iniciar a votação de 32 projetos, como o projeto
do  Tribunal  de  Justiça  Militar  e  o  da  defensoria.  Então,  são  32  projetos.  Se  o
Rodrigues quiser, leio todos eles. Há acordo para se votar 32 projetos. Mas restam
oito projetos, sendo que, em seis deles, há acordo para que sejam retirados. Assim,
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restam dois projetos, e, por infeliz coincidência, um deles é do Sargento Rodrigues. E,
se o dele não pode ser votado, nada mais pode ser votado. Então, este foi o resultado
da não votação dos outros projetos. Se o Rodrigues vier aqui, até ao microfone, e
disser que tudo bem, que vai permitir que o seu projeto não seja votado agora, aí nós
votaremos 32 projetos já em acordo. Mas ele não faz isso, porque o Rodrigues é o
centro do mundo. Se o de autoria dele não pode ser votado, nenhum outro pode sê-
lo. Há 32 projetos aprovados, para serem votados com consenso de líderes. Isso é
verdade.  Querem  que  eu  leia?  Eles  estão  aqui.  São  32  projetos  que  todos  os
deputados e todos os líderes querem votar. Em dois há diferenças, mas ele acha que
só ele é o dono da razão. Se para o dele não há consenso, nada mais pode ser
votado. É isso que está acontecendo aqui. Falo isso para que o público saiba e ele
não  saia  de  vítima ainda.  Não  é  que  seja  veto  ao  projeto  dele,  mas  porque há
diferença. É possível ter diferença ou não? O parlamento é para isso. O projeto de
autoria dele fala em anistia para os policiais militares. Eu tenho um projeto de anistia
para as professoras. Tenho uma emenda nesse projeto que quero que caminhe junto
à anistia. Por que só o dele pode ser anistiado? Por que eu não posso fazer emenda?
Ora essa, uma razão que eu tenho para fazer também. O projeto de autoria dele não
tem unanimidade. Se não tem unanimidade, Rodrigues, os outros 32 projetos têm. Eu
pediria ao Sargento Rodrigues que não fosse tão egocêntrico,  que diminuísse um
pouco o  egoísmo e  falasse:  tudo  bem,  já  que o  projeto  de  minha autoria  não é
consenso, abro mão de impedir os outros de serem votados. Se ele fizer isso, nós
vamos votar 32 projetos, presidente. Então, eles só não estão sendo votados porque
ele disse que vai obstruir tudo porque o dele não está aí. O que eu posso fazer? Se
ele  vai  obstruir,  eu  sei  que  não  teremos  condições  de  votar,  porque,  com  um
deputado obstruindo hoje, no final do ano, não se vota. Por isso se fez o acordo de
votar pelo menos dois projetos para salvar, que são o da defensoria e o do Tribunal
de  Justiça  Militar.  Mas  quem está  impedindo que 32 projetos  sejam votados  é  o
Sargento Rodrigues. Nós não temos concordância. E, desses 32 projetos, 2 são do
Sargento Rodrigues, só 1 não é. Então, 2 projetos de autoria dele seriam aprovados
hoje. Mas ele tem de ser totalidade, ele é o Sargento Rodrigues, é o deputado mais
importante da Assembleia Legislativa. Sem ele a Casa não anda, tem de ser o dele.
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Há projetos de minha autoria que não entraram na pauta, mas estou solidário com os
deputados, sei que eles não são consensuais, como o de anistia para professores. Há
vários projetos importantes de minha autoria que não entraram na pauta porque o
governo não queria. Querem que eu cite outro? Há um projeto importantíssimo, de
minha autoria: fazer parte do conselho das empresas, Cemig, Copasa. É um projeto
importantíssimo, mas ele está agarrado porque o governo não permitiu, mas eu não
vou impedir  outros  32  projetos  de  serem votados.  Então,  Rodrigues,  seja  menos
egoísta e permita que os colegas tenham 32 projetos aprovados. E há muitos projetos
importantes, por exemplo, o projeto da Serra da Moeda, construído com uma costura
imensa, de autoria do deputado André Quintão, em que o deputado Célio Moreira
ajudou muito. Foi uma costura dificílima de ser feita.  Seria um coroamento para a
Serra da Moeda. O Dinis ajudou muito. Se o Rodrigues deixar... Ô, Rodrigues, deixa
pelo menos um, pelo amor de Deus, pelo menos o da Serra da Moeda, deixe esse
projeto entrar. Obrigado, presidente.

O deputado Alencar da Silveira Jr. - Sr. Presidente, pela ordem. Eu não poderia
deixar de lembrar ao deputado Rogério Correia: há 32 dias o PT obstrui a votação e
os trabalhos nesta Casa, mas agora o problema é o deputado Sargento Rodrigues.
Com o deputado Sargento Rodrigues não há problema. Amanhã cedo, 2º turno, o PT
também estará presente, não é, deputado Rogério Correia?

O presidente - Prosseguimento da discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei  nº
5.640/2014, do governador do Estado, que altera a Lei nº 21.095, de 30/12/2013, que
autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com o Banco Nacional de
Desenvolvimento  Econômico  e  Social  -  BNDES.  A  Comissão  de  Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto. Continua em discussão o projeto. Com a
palavra, para discutir, o deputado Sargento Rodrigues.

O  deputado  Sargento  Rodrigues*  -  Presidente,  enquanto  discutimos,  vamos
chamando os parlamentares ao Plenário porque nossa discussão demorará apenas 5
minutos, dando tempo para recomposição do quórum, até porque são necessários 39
deputados em Plenário.

Mas é duro ter de ouvir isso aqui, deputado Wander Borges. Quantas vezes V. Exa.
veio aqui, deputado Rômulo Viegas?Quantas vezes viemos aqui, de manhã, de tarde
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e à noite? E o deputado Sargento Rodrigues virou centro do universo. Muito obrigado,
não sabia que eu era tão importante assim. Virei o centro do universo. Mas, hoje de
manhã, quando cheguei, havia oito requerimentos do deputado Durval Ângelo e nove
do deputado Sávio Souza Cruz. Para quê? Para obstruir. É essa a estratégia que está
sendo usada. Os requerimentos foram tirados agora. Por quê? Porque houve acordo
para votar esses dois projetos. Deputado Carlos Pimenta, já imaginou se eu tivesse
essa importância toda como centro das atenções do universo? Parece que eles não
estavam obstruindo aqui  há 30 dias. Trinta dias obstruindo, 30 dias não deixando
votar.

A primeira desculpa é que há um projeto do etanol, cheio de emendas, que retirará
tributo  do  futuro  governo.  Depois  de  tanta  pressão,  o  governo  cedeu  e  tirou  30
emendas. O etanol foi votado. “Mas há duas PECs, uma do orçamento impositivo, e a
PEC nº 69, que efetivará o pessoal da educação. Essa não pode”. Aí o presidente,
deputado Dinis Pinheiro, diz o seguinte: “Não há quórum para votar a PEC, passamos
ao projeto”. “Há outro projeto também que não pode”. E aí começa.

Foi assim o tempo todo, deputado Wander Borges. Escala-se um para falar alguma
coisa; depois que se aperta ele, escala-se outro para falar outra coisa. “Espera aí,
porque haverá uma reunião com o Fernando Pimentel”. Há a reunião, não há acordo,
e volta. Trinta dias, e eu é que estou obstruindo... Sou o centro do universo. Acabou
de dizer: “Tenho um projeto também que não foi votado”. Qual a culpa que tenho de o
projeto  do  deputado  Rogério  Correia  não  ser  votado,  não  estar  na  pauta?  Pelo
contrário.

Sou um pouco diferente de V. Exa. Voto favoravelmente a um projeto de V. Exa. na
comissão e aqui e não atrelarei o projeto de V. Exa. ao meu. Por que atrelaria? Mas V.
Exa. está atrelando, condicionando a votação do projeto de minha autoria. Cheguei a
ouvir aqui que havia projetos gravíssimos. Falei que daria uma olhada na pauta para
ver quais são esses projetos gravíssimos.

Tenho três projetos na pauta: Projeto de Lei nº 427, que impõe multa pecuniária aos
cambistas que andam extorquindo a população - interesse da sociedade; um projeto
que permite a  renovação dos  contratos  dos agentes penitenciários  -  interesse da
sociedade; e o projeto da anistia, que não tem sequer impacto financeiro, deputado
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Carlos Pimenta, porque o governador Aécio permitiu que votássemos duas leis, que a
maioria dos deputados  nem sabe quais  são:  Lei  Complementar  nº  95/2007 e  Lei
Ordinária  nº  17.720.  Tudo o  que deveria  ser  indenizado  aos praças excluídos do
movimento já foi pago, eles já foram indenizados. O que queremos é um perdão em
definitivo, porque até hoje há praças e policiais que têm uma tarja preta de excluído
da Polícia Militar. Queremos tirar as tarjas desses praças porque perdão tem de ser
na totalidade, e não houve.

O que votamos - muitos deputados ainda não tinham chegado aqui em 1999 - foi
uma emenda constitucional que separou o Corpo de Bombeiros da Polícia Militar,
dizendo os seguintes termos: “Os praças excluídos da Polícia Militar ficam incluídos
no Corpo de Bombeiros”. Não houve a palavra “anistia”, o perdão, que traduzindo é
passar  a  borracha.  Mas  aí,  deputado  Carlos  Pimenta,  somos  nós  que  estamos
impedindo. Olha, chegar no dia 18 de dezembro, com a diplomação amanhã à tarde,
quando não haverá mais deputado algum nem chance alguma de votar mais nada,
para dizer: “Vocês é que estão impedindo. Vamos votar aqui 32 projetos. Retire o
seu”... Ora, retire o seu! Aí é demais da conta. “Retire o meu projeto que votamos o
resto, o do André, do fulano.” Puseram um carimbo vermelho no meu projeto. Qual é
o prejuízo que o projeto traz para o próximo governo? Nenhum. “Ah, não, o Pimentel
quer  votar  o  seu  projeto”.  Ele  diz  que  é  favorável.  Então,  vamos  esperar  que  o
Pimentel assuma primeiro e, no ano que vem, discutimos. Agora vamos votar aqui o
projeto.

Deputado Rômulo Viegas, quantas vezes V. Exa. veio aqui de manhã, tarde e noite
para dar quórum? Eu sei, pois estava aqui todos os dias. Se Deus me permitir, no
próximo  mandato,  estarei  todos  os  dias  aqui  para  exatamente  exercer  o  papel
fiscalizador, de obstrução. Só que comigo não tem jeito. Não adianta falar comigo
assim:  “Vá  lá  no  fundo,  resolva  e  libere  emendas  que  então  desobstruiremos”.
Comigo  não tem  esse negócio.  Não  vai  desobstruir,  porque  vou  estar  aqui.  “Ah,
deputado, vamos liberar um tanto de emendas para o senhor”. Muito obrigado. Não
preciso de emenda parlamentar. Este deputado aqui, não. Nunca precisei. Então, é
assim que estarei aqui para atuar.

Quero pedir ao meu nobre colega Rogério Correia... Não dá para botar nas minhas
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costas  a  culpa  de  não  se  estarem  votando  os  projetos,  dizendo  que  eu  sou
egocêntrico, o centro do universo. Quem dera eu, deputado. Sou filho de vaqueiro.
Quem dera eu ser o centro do universo. Estou longe disso. Tenho humildade para
abrir mão, assim como sou contra o tribunal. Sou contra. Lutei aqui, tentei instalar
CPI, uma emenda constitucional para acabar. No ano que vem farei a mesma coisa,
mas estou abrindo mão para votar. Será que sou tão egocêntrico assim? Será que
estou defendendo votação de outros deputados aqui?

Presidente Dinis Pinheiro, é uma vergonha. O deputado Adelmo Carneiro Leão está
aqui e indo para a Câmara dos Deputados. Por que não votamos o projeto dele?
Projeto sério de tantos outros colegas deputados, mas não, o seu não pode. O veto
vem é do Rogério. Pelo que estou vendo agora o veto é dele. É o Rogério que não
quer votar. Por quê? Porque o projeto dele não teve tempo de alcançar o meu. A não
ser que eu tenha entendido errado, deputado Rômulo Viegas.

Primeiro, deputado Rogério Correia, não sou o centro do universo nem nunca quis
ser e estou longe de caminhar nessa direção. Agora não venha pôr a culpa da não
votação de 32 projetos dizendo que sou egocêntrico. Aí teremos de conversar com
mais deputados e perguntar-lhes por que obstruíram até hoje, não votaram antes nem
tentaram votar.

Presidente, presidente, V. Exa. precisou ter uma paciência de Jó que vou lhe dizer
um negócio. Pelo amor de Deus, gente. “Se vocês não vierem aqui, vou descontar no
salário.  Pelo  amor  de  Deus,  retirem  os  requerimentos.  Não  vamos  obstruir”.  O
Rogério Correia me enfia uma emenda no meu projeto. Para quê? Para que o projeto
volte à comissão e não seja votado. Então, pensei que era o Pimentel, mas agora
estou vendo que não é. Deputado Wander Borges, já estou achando que o próprio
Rogério Correia é que não quer deixar que o meu projeto seja votado. Não sei o
porquê. Ele não tem impacto financeiro, não prejudica o atual nem o futuro governo,
nada.

Deputado Rogério Correia, diferentemente de V. Exa., eu estarei aqui para lembrar-
lhe que, na hora em que o seu projeto estiver aqui, chegar aqui parecido com o dos
professores, direi: “Deputado Rogério Correia, lembra-se?”. Só que não pagarei com
a mesma moeda, mas votarei favoravelmente e estarei presente. Se tiver na minha
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condição, votarei favoravelmente na comissão e no Plenário para dizer a V. Exa. que
não darei o troco no sentido menor da ação política, mas para ajudá-lo a votar o seu
projeto favoravelmente. É difícil. Indago ao nobre colega se deseja um aparte.

O deputado Wander Borges (em aparte)* - Deputado Sargento Rodrigues, estamos
aqui  e  vamos  respeitar  o  acordo  feito,  que  é  votar  os  dois  projetos  -  estamos
negociando -, em relação aos quais existe uma ansiedade muito grande. É importante
ressaltar que essa situação traz para nós angústia e tristeza muito grandes.

Não vou falar mais do Tribunal de Contas, o que tinha de expor, já o fiz. Mas uma
coisa incomoda: entre os quase 40 projetos, há cerca de 7 de doação de terreno,
Capelinha,  Tupaciguara,  Monte  Santo  e  outras.  São  sete  cidades.  O  coitado  do
prefeito  deve estar  lá  na cidade dele pedindo,  pelo amor  de Deus,  à Assembleia
Legislativa do Estado de Minas Gerais: “Vote, transfira para nós esse imóvel, porque,
ao transferi-lo, vou entregar o documento seja no Estado, seja na Caixa Econômica
Federal,  seja  no  Ministério  da  Educação  ou no  Ministério  da  Saúde,  para  que o
recurso possa ser executado”. A gente vê tanto falar de orçamento agora no final de
ano.

Srs. Deputados e Sras. Deputadas, V. Exa.,  Mosconi, que é especialista, vamos
avaliar quando chegar fevereiro, a execução orçamentária dos entes. Vamos fazer
uma avaliação do que foi executado e do que não foi, da quantidade de coisas que
não  foi  feita  por  uma questão  de  burocracia,  por  uma  questão  de  falta  de  boa
vontade. Então quero colaborar com o deputado Sargento Rodrigues. Há também um
projeto de minha autoria que está aqui. Há outros projetos que deveriam também ser
votados. Não sei se o presidente vai convocar reunião para a noite ou para amanhã
de manhã. Muito obrigado, Sargento.

O  deputado  Sargento  Rodrigues*  -  Fico  muito  tranquilo,  deputado  Wander,  até
porque  vi  o  esforço  de  V.  Exa.  aqui  o  tempo  todo  e  de  vários  outros  colegas
deputados, tentando convencer o Rogério,  tentando convencer o Durval,  tentando
convencer o Ulysses Gomes para encontrarmos uma solução para votar os projetos.
Fizemos  de  tudo,  tentamos  conversar.  Tentamos  fazer  de  tudo,  deputado  Carlos
Pimenta, para que pudéssemos avançar com os projetos. Mas há dois projetos, um
do Carlos Pimenta, o outro do Sargento Rodrigues, e não se pode votar. Esses dois
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não podem ser votados, mas os outros podem. Ou seja, eu ponho um veto aqui... Se
não quer, vote contra, não é assim, deputado Paulo Lamac? É muito simples: coloca-
se em votação, e votem contra. Esse projeto é ruim. Vote contra, pronto, acabou, e
assim fica com a posição dele definida. Infelizmente, deputado Carlos Pimenta, não
tivemos a compreensão dos líderes do PT e do PMDB. Não tivemos compreensão
para votar os projetos de deputados. Agora não podem vir aqui na tribuna dizer que
sou egocêntrico, que sou eu quem não quer votar projeto. Isso não. Aí não dá para
aceitar. Fazem obstrução durante 30 dias e depois querem botar a culpa em mim.
Estava querendo votar. Estava e estou.

O deputado Carlos Pimenta (em aparte)* - Estou também inscrito para discutir os
projetos,  mas  vou  abrir  mão  da  minha  inscrição,  de  mais  60  minutos,  só  para
hipotecar a minha solidariedade a você.

Não concordo com o que o Rogério disse. Acho que foi uma falácia muito grande do
Rogério. Estamos assistindo aqui a essa obstrução crônica do Parlamento, há tantos
e  tantos  dias,  até  que  chegamos,  por  interferência  do  presidente,  a  esses  dois
projetos, que são extremamente importantes: um do Tribunal de Justiça Militar, para
que possamos até premiar o esforço das abnegadas funcionárias que estão aqui dia
e noite, não desistindo e mostrando um direito delas, pois passaram num concurso. O
outro é da Defensoria Pública.

Acho que há quórum suficiente,  então vamos votar esses dois projetos. Se não
pudermos...  Gostaríamos  muito  de  ter  terminado  de  outra  maneira.  Há  projetos
importantes,  como  o  do  deputado  Adelmo,  outros  de  nossa  autoria  e  de  vários
deputados, mas, infelizmente, a intransigência falou mais alto nesta Casa.

Deputado  Sargento,  estou  antevendo  para  o  ano  que  vem  embates  homéricos
nesta Casa. Tomara que sejam de alto nível, porque quem vai pagar essa conta não
será  a  intransigência  de  alguns  colegas,  mas,  infelizmente,  o  futuro  governador.
Poderíamos encontrar uma forma de demonstrar que pelo menos a nossa parte não
irá agir da maneira como agiram conosco. Fizeram tudo e, no último minuto, querem
imputar  a  V.  Exa.  e  a  alguns parlamentares a  culpa  de  não se votarem projetos
importantes na Casa.

Deputado  Adelmo,  comprometo-me a  ajudá-lo,  pois  V.  Exa.  trabalhou  muito  na
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Comissão de Saúde. Mas a culpa não foi deste momento, a culpa não foi do que está
acontecendo agora, na última hora, no último minuto. A culpa foi da intransigência que
tem acontecido dos dias passados.

O  deputado  Sargento  Rodrigues*  -  Quero  ainda,  deputado  Carlos  Pimenta,
cumprimentar V. Exa., corroborar sua fala e dizer: quem sou eu para ficar palpitando
na vida de outro partido? Talvez a escalação não tenha sido muito boa. A escalação
para  interlocução  não  foi  muito  adequada.  Se  continuar  assim,  no  ano  que  vem
teremos uma resistência muito maior do que a que se tem hoje.

Em relação aos seus projetos, deputado Rogério Correia, pode ter certeza de que
estarei  aqui  para apoiá-lo  e  votar  favoravelmente.  Não posso dizer  o  mesmo em
relação aos projetos do governo. Aos do governo daremos tratamento diferenciado.
Vamos tratar projeto por projeto. Se for bom para a sociedade, terá meu apoio; se for
ruim, terá minha intransigência e minha não anuência. Só sou deputado. Não sou
empresário  e  não  faço  outra  coisa.  Minha  dedicação  ao  Parlamento  é  exclusiva.
Portanto, deputado Bonifácio Mourão, estarei aqui como sempre estive durante esses
16 anos. De segunda-feira a sexta-feira estou nesta Assembleia, das 9 da manhã às
18  horas,  impreterivelmente,  a  não  ser  quando  há  reunião  às  20  horas,  quando
permanecemos um pouco mais. E é assim que vou continuar porque, graças a Deus,
estou com saúde e muita disposição para trabalhar. Estarei aqui, e o que for bom
para a sociedade aplaudiremos e aprovaremos, mas, se for ruim, deputado Mourão,
com certeza terá minha obstrução ferrenha, para que o governo, até na hora que
estabelecer canais de diálogo...

Toda hora vem alguém e diz: “O Pimentel não quer isso”. Aí vem outro e diz: “O
Pimentel não quer isso”. Depois, vem outro e diz: “O Pimentel também não quer isso”.
É duro. E o Pimentel nem assumiu, deputado Mourão. Ele nem assumiu e não quer
aprovar projeto de deputado desta Legislatura. E o pior, deputado Carlos Pimenta: é
projeto de deputado desta legislatura, e não projeto do governo. Se fosse projeto do
governo, eu até entenderia, mas não.

O presidente disse: “Pulamos as PECs, deputados Rogério Correia, Ulysses Gomes
e Durval”. Ouvi o presidente dizer: “O problema são as PECs? Então, saltamos as
PECs. Pulamos a PEC nº 63, a PEC nº 69, pulamos isso tudo só para avançarmos e
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votarmos a pauta”. Deputado Sebastião Costa, aqui não. Espera aí, há outro projeto
que não dá para votar.

É muito triste, deputado Fabiano. Parece que V. Exa. está terminando o primeiro
mandato e o quarto ano de mandato, não é isso? É a primeira vez, em 16 anos,
deputado Fred Costa, que não vejo deputados fazer um esforço e votar projetos de
deputado.

Porque se contarem, eu denuncio, mando para o Ministério Público, peço abertura
da CPI, não cometo esse tipo de promiscuidade na minha vida pública. Projeto meu
só pode servir à coletividade. Se não for assim, não sai do papel, porque não sei
fazer de forma diferente.

O  deputado  Fabiano  Tolentino  (em  aparte)  -  Deputado  Sargento  Rodrigues,
escutando a fala de V. Exa., lembro que na Constituição Federal os Poderes devem
ser  harmônicos  e  independentes.  Infelizmente,  no  momento  não  vemos  essa
independência no Legislativo, na Casa do povo. O que mais me entristece é vermos
que  em  32  dias,  infelizmente,  muitos  dos  nossos  companheiros  que  estiveram
conosco nesses quatro anos não estiveram aqui para votar. Hoje mesmo estamos
esperando que um ou dois cheguem para votar, isso é muito triste.

Presidente, quero elogiar V. Exa. no momento em que corta o ponto do deputado,
porque é obrigação nossa estar na Casa, defendendo Minas Gerais; essa é a nossa
bandeira, e não qualquer partido político. Devemos ser independentes até nisso, e
precisamos  ter  presença,  mas  muitos  deputados  não  estão  presentes.  Estiveram
presentes  durante  os  quatro  anos,  mas  neste  momento  precisamos  fazer  uma
votação tão séria, fechando o mandato, e não vemos os deputados na Casa do povo.
Isto é o que me entristece, deputado Sargento Rodrigues, ver que as pessoas não
têm compromisso com o Legislativo.

Nós estamos no primeiro mandato, compromissados; em nenhum momento faltei,
estive sempre presente para votar os projetos bons para Minas Gerais, para vetar os
que não são, e estamos aqui esperando dar quórum para a votação. Entristece-me,
mas  tenho  certeza  de  que  no  dia  1º  de  fevereiro  a  PEC  de  V.  Exa...  Assino
novamente e poderei  até  entrar  para que corte o ponto  dos deputados ausentes.
Assim, não haverá obstrução,  porque os deputados serão obrigados a estar  aqui,
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porque vai pesar no bolso, e pesando no bolso a presença é maciça, garantida. É o
que prescrevo, é o que acho certo, por isso estou sempre aqui disposto a votar. Tenho
certeza de que se seu projeto estivesse na pauta, deputado Sargento Rodrigues, eu
votaria favoravelmente, pois é um bom projeto, mas temos de votar todos que estão
na pauta. Foi feita uma pauta mínima, e cabe a nós, deputados mineiros do povo,
votar os projetos que estão aí para apreciação.

O  deputado  Sargento  Rodrigues*  -  Agradeço  a  V.  Exa.  Fico  me  perguntando,
deputado Wander Borges, o que está acontecendo. Pergunto a um deputado do PT
se tem alguma coisa contra o projeto, e ele diz que não, que seu voto é favorável;
pergunto  a  outro,  e  o  voto  é  favorável;  pergunto  a  outro,  e  o  voto  é  favorável;
pergunto ao Rogério Correia, e o voto é favorável, mas não neste ano, só no ano que
vem. Então, onde está o problema do projeto?

O deputado  Durval  Ângelo,  que está  aqui  no  Plenário,  é  favorável,  até  porque
acompanhou  de  perto,  é  testemunha  viva  do  movimento  de  1997.  “Meu  voto  é
favorável, Rodrigues”. Pergunto ao Ulysses Gomes, e o voto é favorável; pergunto ao
Paulo Guedes, e o voto é favorável; pergunto ao Adelmo Carneiro Leão, e o voto é
favorável.  Onde  está  o  defeito  do  projeto,  deputado  Wander  Borges?  Se  os
deputados do PT são favoráveis, por que não podemos votar o projeto? E dizem que
é o Pimentel que quer fazer essa anistia. Estamos em Plenário, o projeto está pronto
para ser votado, deputado Sebastião Costa, e, mesmo os deputados do PT dizendo
que não têm nada contra, que são favoráveis e não votarão contra, não podemos
votar.  Não dá para entender. Dá para entender isso, deputado Rômulo Viegas? O
cidadão fala que é favorável, mas não neste ano. Tem de ser no ano que vem, porque
é o Pimentel que quer fazer.  Fico me questionando.  Se houver  39 deputados em
Plenário, vamos votar. Só vou esperar o presidente dizer que há 39 deputados em
Plenário.

Há  42  deputados?  Então  já  vou  concluir  a  minha  fala.  É  triste,  é  muito  triste,
deputado Rogério Correia, ver o PT e alguns líderes do PMDB, como o deputado
Sávio Souza Cruz, que colocou nove requerimentos hoje pela manhã, para não deixar
votar projeto de deputado, para emperrar a pauta. Nove requerimentos do deputado
Sávio Souza Cruz. Até me assustei quando vi os 17 requerimentos, até parece que
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estamos  obstruindo  algum  projeto  do  etanol  ainda.  O  projeto  do  etanol  já  tinha
passado. “Mas eu tiro as PECs”; “não, mas tem problema”; “mas eu tiro isso”; “não,
tem problema”. Ou seja, não queriam votar.

Fiquei muito triste pelo fato de vetarem projetos de vários deputados, não só os
meus,  Wander  Borges.  Eu  queria  muito  ver  o  deputado  Adelmo  Carneiro  Leão
encerrar o mandato com o projeto dele, que está na pauta, sendo votado. Mas de
deputado, não pode.

Quero,  presidente,  falar  da  minha  tristeza  e  reafirmar  o  compromisso  com  o
deputado  Rogério  Correia,  para  que  ele  entenda  que  não  sou  egocêntrico.  No
próximo ano,  no  momento  em que o  projeto  dele  chegar  a  esta  Casa,  deputado
Elismar  Prado,  estarei  aqui  para  encaminhar  a  votação  e  falar:  “Lembra-se,
deputado? Vou votar favoravelmente ao seu projeto.”. Muito obrigado, presidente.

* Sem revisão do orador.
O presidente - Antes farei um apelo, mais uma vez. Gostaria que os deputados se

utilizassem  de  outro  momento  para  falar.  Vamos  votar  os  projetos.  Estão  aqui  o
Tribunal  de  Justiça  Militar  e  a  Defensoria  Pública.  Existem  pedidos,  deputado
Bonifácio Mourão, de falas - que queremos ouvir - dos deputados Adelmo Carneiro
Leão, Luzia Ferreira, Sebastião Costa. Enfim, a consciência dos senhores deputados
é que conduzirá nossos trabalhos. Faço esse pedido, mais uma vez, porque, se os
deputados utilizarem o tempo regimental neste momento, cada um terá 1 hora para a
discussão. Fica, mais uma vez, o meu pedido de compreensão e de generosidade por
parte  dos queridos  colegas.  Neste  momento,  com a  palavra,  o deputado Rogério
Correia, para discutir a proposição.

O deputado Rogério Correia* - O presidente deveria ter feito esta solicitação antes
de o deputado Sargento Rodrigues se utilizar de 35 minutos para atacar o PT e o
PMDB.

O presidente - É a segunda vez que a presidência faz o pedido, deputado Rogério
Correia.

O deputado Rogério Correia* - Se tivesse feito a mesma solicitação ao deputado
Sargento Rodrigues, talvez...

O presidente - Solicitei naquele momento, solicito de novo. Se houver necessidade,
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vou reafirmar  esse pedido.  Conforme disse,  a consciência  de V.  Exas.  é  que vai
determinar o andamento dos trabalhos.

Com a palavra o deputado Rogério Correia.
O  deputado  Rogério  Correia*  -  O.K.,  presidente,  mas  não  posso  deixar  sem

respostas ataques feitos pelo deputado Sargento Rodrigues ao PT e ao PMDB, e que
não  são verdades.  Contra  fatos  não  existem  argumentos.  Basta  que  o  deputado
Sargento Rodrigues diga, neste microfone, que aceita votar os projetos acordados, e
votaremos 32 projetos. Deputado Adelmo Carneiro Leão, isso é fato. O projeto de V.
Exa. depende disso. Basta que o Sargento Rodrigues diga que topa votar, que não
vai obstruir, e votaremos também o projeto da Serra da Moeda, além de vários outros
citados como importantes, referentes a lotes e doações de imóveis em municípios do
interior. São 32 projetos acordados, que não estão sendo votados por obra e graça do
deputado Sargento Rodrigues. Se isso não é egocentrismo, ele quer passar agora de
egocêntrico para santinho, só que santinho do pau oco, porque, na verdade, tivemos
um longo processo.

Obstrução é normal.  Às vezes,  a pessoa que está em casa não sabe o  que é
obstrução. Se o Sargento Rodrigues vai ser oposição mesmo, como está falando, terá
de apresentar 10, 15 requerimentos para obstruir, o que é normal. Isso faz parte da
vida política. É feita a obstrução. O que ele está fazendo não é algo absurdo dentro
do Parlamento, mas um direito dele; todavia, não é verdade o que ele diz, ou seja,
que determinado projeto não será votado porque o PMDB e o PT não querem votá-lo.
Neste exato momento, não está sendo votado porque o Sargento Rodrigues não quer
votar. Isso tem de ser dito, de forma clara. Podem dizer que no passado foram feitas
obstruções. É verdade, mas agora, quanto a estes projetos que estão aqui, basta que
V. Exa. concorde em votá-los. Só faltam V. Exa. e o deputado Carlos Pimenta, que
não concordam com dois projetos.

Existem divergências apenas em dois projetos. Informarei os dados para que os
deputados  saibam  quem,  de  fato,  neste  momento,  não  está  deixando  votar  esse
procedimento. Não é o PMDB, não é o PT. Isso não é verdade. Repito: existem 32
projetos  concordados.  Todos  os  deputados  e  líderes  concordam em  votá-los.  Em
relação  a  oito  projetos,  não  houve  acordo,  e  seis  foram  retirados.  Seus  autores
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concordaram em retirá-los, por que não há consenso. Serão construídos no próximo
ano. Para dois projetos, não houve consenso, o que é comum. Imaginem o esforço
que fizemos: De 40 projetos, apenas 2, que estão na pauta, não obtiveram consenso.
O  consenso  foi  para  retirar  alguns  e  votar  outros.  Alguns  podem  ser  votados  a
qualquer momento, mas o Sargento Rodrigues diz: “Não, o meu é muito importante e
não pode ser votado”.

Tudo bem, é uma opinião dele, mas é por causa disso que não está sendo votado.
Não diga que é por causa do PT ou do PMDB, entende? É um direito dele deixar de
votar? É, mas dizer que a culpa, nesse caso, é do PT ou do PMDB não condiz com a
verdade dos fatos. O projeto não está sendo votado, nesse caso, porque o Rodrigues
disse  que vai  obstruir  todos  os  32  projetos  e  mais  os  outros  com  os  quais  não
concorda. Só queria deixar isso claro. Ele chega aqui e diz: ”O PT e o PMDB não
querem deixar votar o projeto”. Isso não é verdade, Rodrigues. Se você disser que
não vai  obstruir,  votaremos 32 projetos. Quando digo isso,  não há argumentos.  A
obstrução que fazemos é política.

Vou ter  de  explicar  também  porque faziam obstrução.  Em nosso entendimento,
havia na Assembleia um processo em que o atual governo tinha alguns interesses e o
futuro governo tinha outros. Isso é que travou a pauta. Deputado Dinis, quem estava
com  a  razão?  Havia  antagonismos  entre  o  que  o  atual  e  o  próximo  governos
desejavam votar. O argumento deste governo é que os projetos têm importância para
serem votados. O argumento do futuro governo é que eles vão gerar gasto, que não
há orçamento, que não há tempo hábil para se fazer análise, portanto, a pauta não
poderia ser aquela que o governo, derrotado nas eleições, queria. Isso é normal. Por
esse motivo, houve o procedimento de obstrução e demorou a haver a pauta mínima.
Havendo  a  pauta  mínima,  os  dois  governos  diriam  o  seguinte:  “O  projeto  dos
deputados vocês veem lá”. Hoje, depois de muito tempo, chegamos à conclusão de
que, desses 40 projetos, 32 podem ser votados agora, mas um dos deputados, que é
o deputado Sargento Rodrigues, não concorda com a votação neste momento. Isso é
do processo democrático. O projeto não é só de V. Exa., e não é só V. Exa. que deve
ter razão nos argumentos. Aqui somos todos líderes, que pensam diferente de V. Exa.
em relação a esse projeto.



2098
____________________________________________________________________________

Esse não deu consenso, assim como o projeto que o Carlos Pimenta apresentou.
São bons projetos? São, mas existem sobre eles outras dúvidas e perspectivas. Seria
razoável se o deputado Sargento Rodrigues dissesse: “Tudo bem, não concordo com
o projeto. Vocês estão equivocados, mas não vou obstruir para que os 32 projetos
sejam aprovados agora”. Eu acharia melhor se ele dissesse isso, mas não vou fazer
mais pré-julgamentos do Rodrigues, porque ele ficou chateado quando eu disse que
ele é o centro do mundo. Tudo bem, não vou dizer mais isso, mas ele também não
deve se fazer de santinho do pau oco e dizer que é o PT e o PMDB que não querem
votar esse projeto. Queria apenas deixar isso claro, porque as palavras valem, e tanto
o seu mandato é digno, deputado Rodrigues, como o dos outros também.

Presidente, rapidamente,  vou fazer uma comunicação importante.  Quando iniciei
este mandato em 2011, fui vítima de uma calúnia da revista Veja. V. Exas. devem se
lembrar disso. Ela me acusou de falsificar ou de ajudar alguém a falsificar a chamada
Lista de Furnas. Essa revista  Veja, de circulação nacional, estampou isso na capa,
pinçou  trechos  de  grampos  telefônicos  ilegais,  que  ninguém  nunca  viu,  e  me
criminalizou, dizendo que fui um dos que ajudou a falsificar a Lista de Furnas. V. Exa.
se lembra disso, Adelmo? Isso ocorreu no início do meu mandato. Em seguida, o
jornal  Estado  de Minas publicou essa matéria e, no editorial, pediu a cassação do
meu  mandato.  Disse  mais,  disse  que  eu  era  irresponsável.  O  jornal,  a  mando,
evidentemente, de uma pessoa que sei quem é, em especial, subordinada à senhora
Andrea Neves, pediu a cassação do meu mandato. Imediatamente, o PSDB mineiro,
por intermédio do deputado Domingos Sávio, entrou na Assembleia Legislativa com o
pedido de cassação do meu mandato, pelas reportagens da revista Veja. Em seguida,
ele  pediu  ao  Ministério  Público  que  me  investigasse,  porque  eu  teria  ajudado  a
falsificar  uma lista,  eu seria falsário  e teria  pago para fazer  falsificação.  O PSDB
concordou com isso e foi seguido pelo PPS, pelo DEM e pelo PP.

Hoje, depois de quase quatro anos, tenho em mãos o resultado do inquérito do
Ministério  Público,  que  examinou  denúncia  por  denúncia.  É  engraçado,  fiz  várias
denúncias que não tiveram inquérito ou foram arquivadas, como, por exemplo, a da
Rádio Arco-Íris, do senador Aécio Neves, que recebe e recebeu dinheiro público do
Estado, das mãos de Andréa Neves. Essa rádio era de propriedade do governador.
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Esse inquérito nunca andou, mas o meu andou por três longos anos, deputado Durval
Ângelo.  Foram  feitas  vistorias,  grampos  telefônicos,  fizeram  o  diabo  a  quatro  na
minha  vida.  Vocês  não  imaginam  o  inferno  que  foi.  Meu  filho  foi  ameaçado  e
perseguido por ordem de policial civil, que já denunciei e que entrou na Justiça contra
mim. Falo novamente, Dr. Nabak. Sofri tudo isso nesses anos. E o Ministério Público
olhou  peça  a  peça  desse  procedimento,  deputado  André  Quintão.  Tenho  hoje  a
resposta desse processo e não poderia deixar, no final deste mandato, de agradecer
aos deputados, inclusive  os  do PSDB, e ao presidente desta Casa,  que não deu
guarida ao que fez a direção estadual desses partidos que citei, que tentou cassar o
meu mandato. Os deputados, sabedores de que mandato é algo sério, ajudaram-me -
e eu agradeço, de coração, ao deputado Dinis Pinheiro - a arquivar na Assembleia um
procedimento  ilegítimo.  Dinis,  V.  Exa.  não  errou!  Tanto  era  ilegítimo que agora  o
Ministério Público passou o procedimento a limpo e chegou a essa conclusão.

O processo foi longo e doído, mas serei rápido. Abro um parêntese para dizer que
fiz representação contra os que me denunciaram e me caluniaram, especialmente os
deputados federais Domingos Sávio, Rodrigo Maia e Rodrigo de Castro, que vieram
aqui solicitar ao presidente que colocasse em votação a cassação do meu mandato.
Mas o presidente não o fez. Eles vieram aqui fazer isso. Digo isso para vocês terem
ideia de como esse processo foi sério! Eu os processei, e eles estão respondendo por
calúnia e difamação e perderão,  assim como o jornal  Estado de Minas perdeu.  A
revista Veja também perderá.

Lerei um trecho importante do procedimento e depois irei passá-lo a cada gabinete,
para  que  saibam  do  absurdo  ocorrido.  O  Ministério  Público  cita  um  trecho  de
documento do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que já havia se debruçado sobre
o assunto. (- Lê:)

“As matérias jornalísticas veiculadas pela agravada contestam a autenticidade do
documento cognominado Lista de Furnas, imputando ao agravante” - que sou eu - “a
responsabilidade  pela  montagem  da  fraude  através  da  prática  de  denúncia
irresponsável” - isso foi o jornal Estado de Minas -, “utilizando-se, segundo a notícia
veiculada, de método de ação eleitoral próprio dos despreparados” - sou eu - “para a
vida parlamentar e o exercício do poder político, tentando mais uma vez enganar a
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boa-fé dos seus colegas. Todavia, infere-se que as aludidas notícias não guardam
absoluta fidelidade à veracidade dos fatos, porquanto a sentença proferida pela juíza,
hoje desembargadora Maria Luíza de Marilac, confirmada por acórdão, reconhece a
autenticidade  da  Lista  de  Furnas,  amparada  no  laudo  elaborado  pelo  Instituto
Nacional de Criminalística da Polícia Federal.” E ela repetirá por diversas vezes que
não  há  como ter  algo  falsificado  se  algo  não  é  falso.  Mais  uma  vez,  a  lista  foi
considerada verdadeira, portanto, não falsificada. “Quanto ao fato de o gabinete do
deputado ter recebido Nilton Monteiro” - que denunciou a Lista de Furnas -, “uma sua
advogada, bem como o militante do PT Luiz Fernando Carceroni” - faço a ele uma
homenagem,  pois  faleceu  recentemente;  a  sua  doença  se  derivou  em  parte  da
perseguição sofrida desses partidos em relação aos fatos da Lista de Furnas - “para
tratar de assuntos relativos à Lista de Furnas, não se pode considerar  isso como
improbidade.  Situações  como  essa  são  caracteristicamente  inerentes  à  atividade
parlamentar, especialmente por ser o representado um deputado de oposição que,
nessa  condição,  levou  aos  órgãos  públicos  e  à  imprensa  as  notícias  sobre  a
mencionada lista, que, pela gravidade do que contém, merece mesmo todo tipo de
divulgação, que é o que reclama o interesse público”. Ou seja, segundo o Ministério
Público, a lista de Furnas merecia ser mesmo divulgada. Se entrarem nessa lista e
verificarem, vocês vão ver os recursos financeiros que foram subtraídos de Furnas
por empresas que eram colocadas em caixa-dois de políticos e empresas, tal qual o
que se denuncia hoje na Operação Lava Jato, que também não é novidade. Já se
fazia na famigerada Lista de Furnas, segundo a qual o senador Aécio Neves, quando
candidato,  recebeu  R$5.500.000,00.  Essa  denúncia  me fez  ser  perseguido,  mas,
felizmente, agora - e aqui concluo -, o Ministério Público vai dizer o seguinte: “Assim
sendo, não se justifica o prosseguimento das apurações e nem o ajuizamento da
ação civil  pública por essa promotoria especializada,  impondo-se arquivamento do
inquérito civil epigrafado”, submetendo a decisão ao egrégio Conselho Superior do
Ministério Público. Portanto, pede e manda arquivar a denúncia feita pelo PSDB, que
pedia a cassação do meu mandato.

Faço questão de ler isso quando me despeço aqui deste mandato, porque fiquei um
mandato tendo de responder a calúnias da revista Veja, do jornal Estado de Minas e
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desses partidos que aqui enumerei, os quais irresponsavelmente foram atrás de uma
notícia da revista  Veja, ou mais, porque queriam calar a voz de um parlamentar de
oposição. Ora, não se pode de fato fazer dessa forma. Todas as minhas prestações
de contas do ano de 2006 foram enviadas ao Ministério Público, que examinou conta
por conta, nota por nota, para fazer finalmente o juízo de valor. É assim que tem de
ser feito. Pediria ao Ministério Público que tivesse o mesmo rigor com a Rádio Arco-
Íris  do senador  Aécio Neves, que recebe recurso público, e que tenha também o
mesmo rigor  em  ver  porque  R$8.000.000.000,00  não  foram  investidos  na  saúde
pública  durante  esse  período,  nem  R$8.000.000.000,00  foram  investidos  na
educação pública. São questões em que há dois pesos e duas medidas. Para mim foi
bom, porque foram três anos de investigação que tive durante este mandato para ter
agora, no final, Adelmo, além do presente da reeleição, pela qual agradeço aos meus
eleitores  e  aos  companheiros  que  tive  aqui  durante  esse  processo,  que  foram
solidários  comigo,  também esse presente  de  ver  uma mentira divulgada por  uma
revista de fofoca política, essa revista Veja, ser finalmente desmoralizada.

Mas não vou terminar ainda. Vou querer indenização dessa revista, bem como do
jornal Estado de Minas, para que eles não mais façam interferência política mentirosa
contra qualquer político que seja.  Que tenham provas,  e não armem provas para
tentar  cassar  o  meu  mandato.  Aliás,  é  o  que  a  revista  Veja sempre  faz.  Falam
mentira,  transformam  aquilo  em  verdade,  algum  partido  vai  lá  pedir  cassação  e
caçam os outros. Não, isso tem de acabar. A revista não pode ser um instrumento de
cassações de mandatos e de acabar com a reputação dos outros.

Agradeço  ao  Ministério  Público  por  ter  sido  tão  rigoroso,  e,  ao  final,  pude
orgulhosamente ler esta carta aqui e manter o mandato. Agradeço mais uma vez ao
conjunto  dos  deputados,  especialmente  ao  Diniz,  que  era  o  nosso presidente  na
ocasião. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Prorrogação da Reunião
O presidente - A presidência, nos termos do art. 21 do Regimento Interno, prorroga

esta reunião até as 19h59min. A presidência vai submeter a matéria a votação pelo
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processo nominal, de conformidade com o parágrafo único do art. 55, c/c o art. 63, da
Constituição do Estado.  A  fim  de proceder  à votação pelo  processo eletrônico,  a
presidência solicita às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua
presença  no  painel  que  façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,
registrem seu voto. Em votação, o projeto.

- Registram “sim”:
Adelmo Carneiro Leão -  Agostinho Patrus Filho -  Alencar  da Silveira Jr.  -  André

Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antonio Lerin - Bonifácio Mourão - Bosco - Carlos
Mosconi - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Duarte
Bechir - Durval Ângelo - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred
Costa - Gilberto Abramo - Gustavo Corrêa - Gustavo Perrella - Gustavo Valadares -
Hely  Tarqüínio  -  Ivair  Nogueira  -  Jayro  Lessa  -  João Leite  -  João Vítor  Xavier  -
Lafayette de Andrada - Leonídio Bouças - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto
Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Neider Moreira - Pompílio Canavez -
Rogério Correia - Rômulo Viegas - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Ulysses
Gomes - Wander Borges - Zé Maia.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  44  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está
aprovado o projeto. À Comissão de Redação.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.507/2012, do Tribunal de Justiça, que
dispõe sobre a criação e a transformação de cargos nos Quadros de Pessoal  da
Secretaria do Tribunal de Justiça Militar e nas Secretarias de Juízo Militar e dá outras
providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na
forma do Substitutivo  nº  1,  que apresenta.  A Comissão de Administração Pública
opina pela aprovação do projeto  na forma do Substitutivo  nº  2,  que apresenta.  A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do
Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça, e pela rejeição do Substitutivo nº 2, da
Comissão  de  Administração  Pública.  Em  discussão,  o  projeto.  Não  há  oradores
inscritos.  Encerra-se  a  discussão.  Com  a  palavra,  para  encaminhar  a  votação,  o
deputado Fred Costa.

O  deputado  Fred  Costa*  -  Não  vou  gastar  mais  que  um  minuto,  podem  ficar
absolutamente tranquilos. Só quero agradecer ao presidente e aos parlamentares,
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independentemente de legenda. O deputado João Leite está aqui brincando, porque
consegui. Não consegui absolutamente nada, isso foi uma construção coletiva, com a
ajuda de vários parlamentares.

Aqui quero fazer um apelo: não adianta votarmos somente hoje, no 1º turno. Tenho
a certeza de que ninguém aqui  quer  ludibriar  nem alimentar  esperança falaciosa.
Nesse sentido quero solicitar, conclamar, em nome delas, já que não podem fazer uso
da palavra, que procurem conciliar, embora a data não seja a mais indicada, para
estarem aqui amanhã, às 9 horas da manhã, e assim votarmos no 2º turno.

Finalizo  aqui,  parabenizando-as  pelo  esforço.  Espero  que  consigamos  aprovar
amanhã, no 2º turno. Mais uma vez, agradeço a todos os colegas.

* - Sem revisão do orador.
O  presidente  -  A presidência  vai  submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo

nominal,  de  conformidade  com  o  parágrafo  único  do  art.  55,  c/c  o  art.  63,  da
Constituição do Estado.  A  fim  de proceder  à votação pelo  processo eletrônico,  a
presidência solicita às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua
presença  no  painel  que  façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,
registrem seu voto. Em votação, o Substitutivo nº 2.

- Registram “sim”:
Agostinho Patrus Filho - Alencar da Silveira Jr. - André Quintão - Antônio Carlos

Arantes - Antonio Lerin - Bonifácio Mourão - Bosco - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta
- Cássio Soares - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Duarte Bechir -
Elismar  Prado  -  Fabiano  Tolentino  -  Fábio  Cherem  -  Fred  Costa  -  Gil  Pereira  -
Gustavo  Corrêa  -  Gustavo  Perrella  -  Gustavo  Valadares  -  Hely  Tarqüínio  -  Ivair
Nogueira -  Jayro Lessa - João Leite - João Vítor  Xavier -  Lafayette de Andrada -
Leonídio  Bouças  -  Liza  Prado -  Luiz  Henrique  -  Luiz  Humberto  Carneiro  -  Luzia
Ferreira - Maria Tereza Lara - Neider Moreira - Pompílio Canavez - Rogério Correia -
Rômulo Viegas - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Ulysses Gomes - Wander
Borges - Zé Maia.

- Registra “não”:
Adelmo Carneiro Leão.
O deputado Gilberto Abramo - Presidente, voto com os concursados. Compute, por

favor, meu voto.
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O  presidente  -  Está  computado.  Votaram  “sim”  44  deputados.  Votou  “não”  1
deputado. Está aprovado o Substitutivo nº 2. Com a aprovação do Substitutivo nº 2,
fica prejudicado o Substitutivo nº 1. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto
de Lei nº 3.507/2012 na forma do Substitutivo nº 2.

O presidente  -  Para  orientar  os  queridos  colegas,  informamos que vamos ouvir
agora  o  pronunciamento  do  deputado  Adelmo  Carneiro.  Depois,  o  deputado
Sebastião  Costa  e  a  deputada  Luzia  Ferreira.  Com  a  concordância  dos  Srs.
deputados,  vamos  ouvir  com  atenção  o  pronunciamento  dos  queridos  colegas  e
depois, num segundo instante, vamos promover as manifestações. Com a palavra,
pela ordem, o deputado Adelmo Carneiro Leão.

Questões de Ordem
O deputado Adelmo Carneiro Leão - Saúdo nesta oportunidade o deputado Dinis

Pinheiro,  os  componentes  da  Mesa,  minhas  colegas  deputadas  e  meus  colegas
deputados.  A primeira consideração que faço não está diretamente  inserida neste
momento de encerramento das minhas atividades nesta Assembleia. Vocês devem
ter percebido que, apesar de no período da manhã ter afirmado aos concursados que
estavam presentes que votaria favoravelmente ao Projeto nº 3.507, depois de ouvir
várias informações sobre o que ele significa, qual o resultado que vai gerar, a minha
decisão - e não vou avançar no comentário - foi votar contrariamente, até para ser
coerente e em função do que significa para nós hoje o Tribunal de Justiça Militar do
Estado de Minas Gerais. Então, não quero entrar em detalhes, mas, em função das
manifestações  relativas  a  esse projeto,  senti-me motivado,  contrariando a  imensa
maioria dos meus colegas, a posicionar-me contrariamente ao projeto em tela.

Inicio  minha  fala  primeiramente  dizendo  à  Maria  Tereza  Lara  que  não  fiz
intervenção  no  seu  pronunciamento  por  imaginar  que  teria  este  momento  para
dialogar  com esta  Casa,  em que  tenho  mais  de  1/3  de  toda a  minha vida.  Aqui
aprendi  muito.  Assim,  primeiramente,  a  palavra  é  dirigida  a  Maria  Tereza  Lara.
Certamente você, Maria Tereza, nossa companheira desde a fundação do Partido dos
Trabalhadores, encarna e representa, pela sua dedicação, pela sua honestidade, pela
transparência  com  que  trabalha,  pela  opção  preferencial  pelos  mais  pobres,
principalmente pelas mulheres, negros, crianças e dependentes químicos, milhares
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de  militantes  do  PT.  Com  certeza  isso  acontece  em  todos  os  outros  partidos.  O
deputado Rogério Correia, agora mesmo, ao tratar de uma questão específica dele,
mostrou que, em determinado momento, vários parlamentares do PSDB o acusaram
e  tomaram  medidas  punitivas  contra  ele.  Do  mesmo  modo,  vários  deputados,
inclusive  do  PSDB,  tomaram medidas protetivas  e  defensivas em relação ao seu
comportamento e à sua história. Inclusive, cito aqui o presidente da Assembleia, o
deputado Dinis Pinheiro. Como tenho carinho muito especial pela palavra e pelo seu
significado, causa-me a mais profunda indignação quando alguém - colegas nossos -
vem a  esta  tribuna acusar  as  instituições,  seja  qual  for.  Em  qualquer  uma delas
existem erros  e  acertos.  Nas  nossas  mais  caras  e  profundas  instituições,  seja  a
religião  em  que  acreditamos,  seja  a  nossa  instituição  médica,  de  advogado,  em
qualquer  lugar  vamos  encontrar  qualidades  e  defeitos.  Atacar  as  instituições,  na
minha consideração, é ato ofensivo ao que estamos construindo com muito apreço,
ao Estado Democrático de Direito e à Justiça. Por isso mesmo, quero repudiar, em
relação a qualquer colega que esteja aqui e tenha se comportado dessa forma, as
ações, as agressões e as ofensas feitas contra os nossos partidos. Há erros em todos
os lugares, e temos de corrigi-los. Estamos em um tempo em que os erros estão
aparecendo com mais ênfase, com mais intensidade que em tempos passados. Isso
é  ruim?  Gostaria  que  esses  erros  pudessem  vir  à  tona  sem  que  expressassem
escândalos.  Gostaria  de tratar essa questão nesse sentido:  diante dos erros, que
pudéssemos, dentro do princípio cristão, do ensinamento cristão, combater os erros,
e não combater pessoas e instituições. Não tenho nenhuma dúvida de que o ataque a
instituições é um ataque à democracia, um ataque a todos os esforços que fazemos.
Estou  muito  preocupado  com  esse  momento,  pois  vejo  raiva,  ódio,  agressões
absolutamente  dispensáveis.  Portanto  quero  deixar  registrado que existem muitas
Marias  Terezas  dentro  do  PT.  São  pessoas  honradas,  corretas,  dedicadas  e
comprometidas.  Quando  o  PT é  atacado  enquanto  instituição,  essas  pessoas  se
sentem agredidas. Eu gostaria de não escutar aqui e em nenhum lugar esse tipo de
ataque.  Essa é  a primeira  consideração que quero  fazer.  Quero dizer  ao  Antônio
Carlos Arantes -  ele falou aqui  ontem, mas quero deixar registrado - que também
compartilho do sentimento de que esta Casa pode e deve - aqui há proposta nesse
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sentido -  fazer esforço para promover e valorizar a nossa Epamig.  A Empresa de
Pesquisa  Agropecuária  de  Minas  Gerais  é  patrimônio  dos  mineiros,  é  patrimônio
nacional, é patrimônio científico de primeira grandeza. Temos de garantir, do ponto de
vista  da  disponibilidade  de  recursos  públicos,  que  ela  e  nossos  pesquisadores
tenham condições adequadas para fazer pesquisas tão significativas em nosso país.
Não é confortável para nós escutar dos pesquisadores que, às vezes, por falta de
capina ou de limpeza que nem têm condições de fazer sozinhos, pois são sozinhos,
perdem pesquisas valiosas que estão sendo realizadas. É preciso repensarmos essa
questão. Estou tratando da Epamig, mas pensando em todas as instituições com as
quais este Parlamento tem um papel importante, porque podemos fazer a sua defesa.
Sei  que  fizemos  muita  coisa  importante  aqui  e  estou  muito  orgulhoso  de  estar
concluindo  o  mandato  neste  tempo.  No  tempo  de  Francisco,  nosso  papa;  da
aproximação  entre  Cuba e  Estados  Unidos;  de  conciliações  importantes  que não
vislumbrávamos há pouco. Estamos vivendo um tempo muito interessante, muito rico.
Isso me enche de orgulho, como me enche de orgulho estar nesta Casa. Estando
nesta Casa,  não posso deixar de agradecer,  em primeiro lugar,  os extraordinários
servidores e servidoras de todos os lugares desta Assembleia, efetivos e contratados.
Refiro-me aos servidores que aqui trabalharam durante o tempo de todos os nossos
mandatos. Estou aqui há quase 24 anos, com poucos intervalos, e sou testemunha
do trabalho extraordinário dos servidores da Assembleia de Minas. Por isso, quero
esclarecer  o  que  quis,  ao  colocar  em  foco  e  fazer  retornar  à  discussão  aquela
proposição, deputado Wander Borges, ação a que podem ter atribuído um sentido
agressivo, em relação ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Entendo
que o Tribunal de Contas e a Assembleia devem se comportar como almas gêmeas,
como complemento um do outro, sem se distanciarem. Mas o que estou vendo é que
o Tribunal de Contas, até mesmo do ponto de vista das vantagens oferecidas a seus
servidores, está se afastando da Assembleia. Isso pode ser devido a um erro nosso,
mas não queria  sair  daqui  pensando que foi  por  erro  meu.  Por  isso,  tomei  essa
medida, e eventualmente os servidores do Tribunal de Contas podem ter se sentido
agredidos ou ofendidos com o meu gesto. Aquele número foi apenas uma medida
para que o processo voltasse ao espaço da discussão e do debate. Se há erros, peço



2107
____________________________________________________________________________

perdão pelos erros cometidos, mas há também uma enorme vontade de fazer com
que a Assembleia e o Tribunal de Contas andem juntos em tudo; de que o Tribunal de
Contas não se afaste da Assembleia Legislativa e que esta Casa não deixe que ele
se afaste. Então, essa discussão é necessária. Mas, vou além. Incluo-me entre os
servidores deste Estado que têm salário muito diferenciado, mas entendo que neste
país, do ponto de vista das ações de Estado, temos de discutir relações salariais. Não
sei  das  questões  específicas  do  tribunal,  mas,  desde  que  o  deputado  Sargento
Rodrigues  falou  aqui  dos  salários  que  são  pagos  no  Tribunal  de  Justiça  Militar,
mostrando dados da ordem de R$80.000,00 a R$100.000,00, tenho de dizer que isso
não é aceitável, não é civilizatório, não é compreensível. Então, sempre propus - e
coloco aí também a minha condição, como todas elas - que precisamos estabelecer,
do ponto de vista civilizatório e da decência, relações salariais justas neste Estado
brasileiro. Queria apenas esclarecer as minhas razões para a atitude que tomei quase
ao final deste meu tempo. Quero dizer também do enorme orgulho que tenho de ter
avançado  na  Assembleia  Legislativa,  e  não  apenas  em  função  de  nós,  do  PT,
estarmos  juntos.  O  maior  orgulho  que  tenho  é  que  em  determinados  momentos
tenhamos estado todos juntos - PT, PSDB, PSB e até o DEM -, para podermos, em
consenso, construir ações positivas em favor do Estado. Aí, temos de destacar, com o
auxílio  do presidente e seu acolhimento na primeira hora, um projeto que vai  ser
luminoso para o Estado de Minas Gerais e motivo de um ganho extraordinário para
este país: o projeto Cidadania Ribeirinha, que concebemos e implantamos na calha
do São Francisco, na região mais pobre, na divisa com a Bahia. Isso é muito bom.
Também  estou  muito  orgulhoso  de  ter  participado,  com  o  presidente  e  com  o
deputado  Carlos  Mosconi,  do  Mais  Saúde.  Nós  somos  a  Assembleia  de  Minas,
constituímos o principal  sujeito  que fez chegar ao Congresso Nacional  mais de 2
milhões de assinaturas, das quais mais de 600 mil foram resultantes do esforço, do
empenho desta Casa. Fizemos juntos. É o primeiro passo extremamente importante.
Estou também orgulhoso de poder ter  construído aqui,  com o deputado Bonifácio
Mourão, com todos os deputados ou com a imensa maioria dos deputados, a nossa
frente parlamentar pela renegociação da dívida. Não tenho dúvida de que foi essa
frente parlamentar, a nossa ação que se fez presente no Sul, em Porto Alegre; no
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Leste, em Vitória; em Brasília; em diversas regiões deste Estado; no Rio de Janeiro,
ao colocarmos na pauta nacional o problema, os desafios que existem, o que era
necessário e que resultou num documento muito importante, com apoio de técnicos
especializados, enfim, o trabalho extraordinário que fizemos foi,  não tenho dúvida,
fator de motivação para que o Senado da República votasse, agora, a redução das
taxas de correção da dívida pública em relação à dívida do Estado com a União. Isso
é  muito  positivo,  são  ganhos,  apesar  da  nossa  pluralidade,  das  diferenças.  E  a
diferença é que me enche de orgulho. Creio que hoje eu não tenho mais, Carlos
Mosconi,  nenhuma  condição  de  ser  prefeito  porque  as  coisas  lá  ficam  muito
parecidas, de ser governo, de ser executivo. Eu quero ser legislativo no espaço plural,
no espaço das diferenças, no espaço onde as diferenças são respeitadas, e delas a
gente  pode  extrair  consensos  extraordinários  na  construção  da  Nação  que  nós
queremos.  É  isso  que  a  gente  quer  fazer.  Esse  é  o  trabalho.  Então,  aqui  é  o
Parlamento, e estou sentindo cada vez mais que o Parlamento é meu lugar. E, sendo
ele o meu lugar, sendo eleito agora a deputado federal - sou o único daqui que agora
foi conduzido pelo apoio popular, pelo voto, a deputado federal -, tenho de dizer a
esta Assembleia - porque ela me deu condições de fazer um bom combate, de me
apresentar  perante  o  povo  de  Minas  -,  quero  dizer  aos  deputados  todos,  aos
servidores da Casa, aos telespectadores, enfim, a todos que tenho enorme gratidão.
E  que,  em  função  dessa  gratidão,  tenho  maior  responsabilidade  de  levar  ao
Congresso  Nacional  as  reflexões  necessárias  e  a  luta  para  podermos  continuar
construindo o Estado Democrático de Direito e de justiça. E isso para podermos fazer
valer o Parlamento, valorizar o Parlamento, porque o Parlamento é o espaço mais
importante, mais rico na construção do Estado Democrático, da democracia. Então
isso  me  honra  muito,  faz-me  aqui  vitorioso.  Estou  aqui  vitorioso,  vitorioso  pelos
mandatos que exerci aqui,  vitorioso pelo tanto que aprendi aqui. Nenhum lugar da
universidade me ensinou tanto como o espaço do Parlamento. Aqui é uma escola,
uma grande escola. Saio daqui muito honrado, muito feliz. E digo a vocês: valeu a
pena,  até  mesmo  os  bons  combates,  as  diferenças,  os  votos  diferenciados,  os
embates,  os  debates,  as  discussões  que  realizamos  aqui.  Eu  não  sei  o  quanto
ensinei, mas posso dizer a vocês: sei o quanto aprendi. Aprendi com vocês todos, e
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aprendi  muito.  Então,  neste  diálogo vou  passar  a  palavra,  primeiro,  ao  deputado
Carlos Mosconi, depois continuo minhas reflexões.

O deputado Carlos Mosconi  -  Caro Adelmo, estamos aproveitando esta reunião,
que deve ser uma das últimas do Parlamento mineiro este ano, desta legislatura, para
as despedidas. V. Exa. está saindo daqui para se dirigir, em seguida, ao parlamento
nacional, à Câmara dos Deputados, para a qual V. Exa. foi eleito com brilhantismo e
com amplo merecimento. Quero dizer, deputado Adelmo, que tivemos oportunidade
de trabalhar juntos, tanto aqui no Plenário quanto na Comissão de Saúde, em outras
comissões da Casa. Quero dizer que, dentro dessa pluralidade que V. Exa. salienta,
V. Exa. se destacou por sua coerência, por sua maneira muito franca de abordar as
questões.  Posso  dizer  que  nós  nos  respeitamos  mutuamente  nesse  trabalho,
guardando nossas diferenças políticas, partidárias, ideológicas, mas caminhamos no
bom caminho, buscamos boa direção para nossos propósitos e caminhamos nessa
área tão difícil no Brasil que é a saúde. Muitas vezes é um terreno muito fértil, porque
podem crescer árvores muito frondosas em benefício da nossa população. Mas é
preciso trabalharmos muito em cima disso. Vimos as dificuldades, mas valeu a pena.
E  quero  aqui  dar  o  testemunho  de  que  valeu  a  pena trabalharmos  com  V.  Exa.
Percorremos o Estado de Minas Gerais na campanha do Mais Saúde, como V. Exa.
salientou;  fomos  a  Brasília,  com  o  comando  do  nosso  presidente  Dinis  Pinheiro;
fizemos um trabalho consequente. Porque muitas vezes o Parlamento é subjetivo.
Não que isso desmereça o Parlamento, não desmerece em nada, mas ele se perde
algumas vezes na subjetividade das discussões que não acabam, que não têm fim, e
tudo mais. Mas fomos consequentes porque fizemos o trabalho. Podíamos ter feito o
trabalho e dizer que fizemos. Lutamos e levamos para Brasília o resultado da nossa
luta. V. Exa. esteve lá conosco, fomos juntos a Brasília, e levamos o resultado desse
trabalho. Mais de 700 mil assinaturas, que já se transformaram em 2 milhões. E V.
Exa. terá a felicidade e a oportunidade de dar sequência a esse trabalho, que não
terminou ainda, porque o projeto não foi votado. O projeto está lá, numa comissão
especial,  para aonde levamos essas assinaturas.  Um projeto de iniciativa popular.
Quero dizer que me sinto muito feliz e satisfeito de ter trabalhado na Comissão de
Saúde com V. Exa. e com os outros companheiros da comissão, todos eles muito
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aguerridos. Grandes companheiros, todos eles muito sintonizados na gravidade das
questões da  saúde existentes  em Minas Gerais  e  no  País.  Não será suficiente o
embate partidário e político para que a sua solução apareça. É preciso muito mais do
que isso. É preciso um descortino e um patriotismo muito grande para entendermos a
situação de penúria em que vive a população do nosso país, no que diz respeito à
saúde, e quanto é que podemos caminhar. Mas esse caminhar, caro deputado, só
será possível se fizermos fóruns necessários e capazes como este; se juntarmos as
nossas forças. Porque o embate poderá dificultar ou até impedir esse caminhar. E sei
que V. Exa., lá no Congresso Nacional, será um esteio na defesa desses valores que
tão  bem  defendeu  na  Assembleia  mineira.  V.  Exa.  sai  daqui  com  os  meus
cumprimentos,  os  parabéns  e  o reconhecimento  do  trabalho  que fez nesta Casa.
Parabéns.

O deputado Adelmo Carneiro Leão - Obrigado, deputado Carlos Mosconi. A vida
segue, e vamos continuar essa luta.

O presidente - Deputado Adelmo Carneiro Leão, só queria confirmar o combinado
anterior.  Iremos  conceder  a palavra  àqueles  deputados que estão  se  despedindo
desta  Casa.  Já  haviam solicitado a  palavra  o  deputado Adelmo Carneiro  Leão,  a
deputada Luzia  Ferreira,  o deputado Sebastião  Costa  e  o  deputado Jayro  Lessa.
Depois  ouviremos  o  pronunciamento  dos  demais  deputados.  Acho  que  essa  é  a
melhor maneira.

O deputado Hely Tarqüínio - Estamos de acordo com a sua proposta.
O presidente - Porque estou vendo que a deputada Luzia Ferreira já saiu um pouco

impaciente; e o deputado Sebastião Costa se encontra aqui.
O deputado Hely Tarqüínio - Achamos razoável. Eu acho que é razoável.
O presidente - Acho ser o mais razoável, porque queremos ouvir todos os colegas.
O deputado Bonifácio  Mourão -  De acordo,  presidente.  Então vamos prover  as

nossas inscrições para todos os apartes.
O deputado Adelmo Carneiro Leão - Aguardo no coração o aparte de cada um. Sei

do carinho, e agradeço. Para concluir,  quero ainda informar que foi  uma tentativa
nossa - sei que, de tudo que fizemos, avançamos muito. Esta Assembleia está muito
melhor, muito mais transparente, muito mais austera, muito mais equilibrada -, mas
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temos muito o que fazer. Então quero deixar aqui, como sugestão, uma questão que
não  concluímos,  mas  que  foi  discutida  e  em  que  avançamos  muito  na  Casa.
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, há mais de 20 mil leis no Estado de Minas Gerais.
Quase  a  metade  ou  mais  da  metade  dessas  leis  são  de  utilidade  pública.  Nas
discussões que fizemos aqui, entre consultores e especialistas, estou convencido de
que  é  possível  traduzirmos  todas  elas  numa  única  lei  de  utilidade  pública.  Isso
significa um enorme avanço, uma economia extremamente significativa no Estado.
Imaginem que, para cada lei de utilidade pública, há um processo, um consultor, uma
reunião, um punhado de ações e processos aqui que custam. Se traduzirmos isso
numa única lei... Ser de utilidade pública não é uma questão concreta e definitiva,
mas um  estar  sendo  permanente,  ou  seja,  estar  sendo,  cumprindo  determinados
requisitos  e  finalidades.  Estar  na  condição  de  utilidade  pública  é  a  condição
necessária para ser um grande parceiro nas ações governamentais, na aplicação de
recurso,  no  compartilhamento  de  ações  de  governo.  Então  quero  deixar  aqui
registrado essa ideia e proposta de que, em vez de estarmos encaminhando para
cada entidade uma lei de utilidade pública, criemos uma lei  que possa valer para
todas as entidades permanentemente. Isso significará uma grande economia. A outra
questão  exposta  aqui,  primeiro,  é  um  fato,  não  tem  que  discutir.  O  Sargento
Rodrigues não está aqui, mas é fato. Não votamos 32 projetos porque ele apresentou
uma questão. Não discutirei se tinha interesse. É legítima, absolutamente legítima a
atitude do deputado Sargento Rodrigues, mas o fato é que não foram votados mais
de 30 projetos.  Chegou num momento  em que o  obstáculo  foi  dele.  Isso  é  fato.
Dentre  esses projetos,  estava um de minha autoria,  com a  contribuição de muita
gente: da Comissão de Saúde, todos se manifestaram favoravelmente, com elogio.
Mas um trabalho que antecedeu e teve a participação de universidade, profissionais
de alto nível,  de grandes consultores. Depois, no final ainda, o aprimoramento na
Comissão de Saúde, que foi o projeto de humanização do parto. Só quero dizer para
vocês que a lei não é a única a dar a diretriz, mas dará alguns elementos e diretrizes
importantes para avançarmos, a fim de construirmos no Brasil e no Estado de Minas
Gerais a condição necessária para que o parto seja um ato celebrativo da vida, de
respeito  à  dignidade  humana  e  contra  a  violência  obstétrica.  Hoje  podemos
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considerar  -  e  tenho  a  impressão  de  que  isso  avançará  com  muito  intensidade,
Mourão - um parto por cesariana sem ser qualificado como tal, ou seja, fazer uma
cesariana sem uma indicação tecnicamente correta é uma violência obstétrica, não é
nada  bom  nem  para  a  mulher  nem  para  a  criança.  Em  algumas  situações,  a
cesariana é necessária, não temos dúvida de que é condição de vida da mãe e da
criança. Quanto é a medida? Em torno de 15% dos partos estão dentro, ou menos
que isso. É isso. Agora é absolutamente inaceitável, tendo a cesariana como uma
ofensa à criança, como uma violência obstétrica, ela chegar a 50%, 60%, 80%, 90%
dos partos. Isso atende a qual interesse? Do ponto de vista econômico, o resultado é
profundamente  negativo,  Dalmo.  Ameaça-se  a  vida  da  criança  e  a  mortalidade  é
maior. O problema de doenças crônicas geradas pela prematuridade é um problema
sério  de  saúde  pública  neste  estado,  de  compromisso  com  a  vida.  Estamos
preocupados  com  isso  e  queremos  que  o  parto  humanizado  inclua  também  a
cesariana quando necessária, quando médica e tecnicamente indicada. Fora isso, é o
parto  natural  com  a  efetiva  participação  da  mãe,  ou  seja,  que  ela  participe  do
planejamento, da forma, da maneira e do jeito em que se fará o parto. A presença do
médico  é  necessária,  mas  não  é  suficiente  para  isso.  Queremos  que  alguém da
família ou escolhido pela mãe esteja ali  presente. É isso que queremos construir.
Essa é a proposta que está no nosso projeto de lei que trata da humanização do
parto. Não tenho dúvida de que é um projeto profundamente comprometido com a
vida, a dignidade humana, a saúde e a economia do nosso país. Então foi com esse
sentido,  com  esse  intuito  que  queria  encerrar  a  minha  atividade  na  Assembleia,
cumprindo também com o dever de defender os fundamentos da vida, da pessoa
humana. Construímos muito. Saio daqui com o sentimento do dever cumprido. Não
saio com a consciência tranquila não. Esse negócio de consciência tranquila não é
para mim, acho que não é para ninguém que quer fazer mudanças diante de um
mundo tão revolto, tão inquieto, que está aí com tantos problemas. Então que a nossa
consciência inquieta fique comprometida com as transformações que estão postas
neste momento. Estamos vivendo momentos de crise, mas ela é para criar  novas
oportunidades; a crise é o momento de fazermos outro mundo possível, mais justo,
mais próspero e mais solidário.  Então quero,  mais uma vez, dizer a vocês, meus
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colegas, deputados e deputadas, muito obrigado pelo convívio, muito obrigado pelas
diferenças  que temos aqui,  pelos  embates  que fizemos,  pela solidariedade dessa
caminhada.  Obrigado  aos  servidores  desta  Casa,  obrigado  ao  pessoal  da  TV
Assembleia, que é sempre um instrumento extremamente importante, que estende a
nossa linguagem, o nosso trabalho para o território  mineiro.  Obrigado a todos os
trabalhadores e um obrigado muito especial ao pessoal que trabalhou comigo, em
alguns mandatos ou durante vários mandatos. Só juntos podemos avançar mais na
construção do que queremos, dos nossos sonhos de um mundo cada vez melhor. Um
grande abraço. Levo comigo no coração um tempo de convivência, de trabalho e de
serviço em favor de Minas e do Brasil. Muito obrigado.

O presidente (deputado Bonifácio Mourão) - Antes de apreciar o parecer de redação
final, queremos desejar ao deputado Adelmo Carneiro Leão felicidades. Não vamos
fazer uma faixa aqui porque estamos na linha sugerida pelo presidente, mas pedimos
a  Deus  que  ilumine o  seu  caminho,  porque  você merece por  tudo  que  fez  pela
Assembleia Legislativa de Minas Gerais e pelo nosso povo.

Discussão e Votação de Pareceres de Redação Final
- A seguir, é submetido a discussão e votação e aprovado o Parecer de Redação

Final do Projeto de Lei nº 5.640/2014 (À sanção.).
O presidente -  Tenho a honra de conceder a palavra,  pela ordem, ao deputado

Sebastião Costa.
Questões de Ordem

O  deputado  Sebastião  Costa  -  Sr.  Presidente,  Srs.  Deputados,  pessoas  que
acompanham os trabalhos pela TV Assembleia, Srs. Deputados que integram a Mesa,
senhoras e senhores, boa tarde. Pedi ao Davi Costa, meu filho, que me enviasse a
lista dos nomes dos colegas que estão concluindo esse mandato e não o renovou,
por uma razão ou por outra para o próximo ano. Achei que era o meu dever e que
seria prudente mencionar o nome de cada um. Como percebo que são muitos os
nomes, quero fazer um registro especial da Luzia Ferreira, que há poucos instantes
deixou este Plenário,  mas que está também, como eu,  se afastando do mandato
parlamentar.  Não  quero  dizer  que  estaremos  nos  afastando  da  política.  Aqui,
conosco,  estão  alguns  colegas  que,  como  eu,  também  estão  se  afastando  do
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mandato, e não da atividade partidária e política. Inicialmente, quero inverter a ordem
dos  fatores.  É  comum  agradecer  no  final  da  fala.  Todavia,  considerando  este
momento,  quero  fazê-lo  no  início.  Quero  agradecer  a  todos  os  servidores  da
Assembleia Legislativa, a todos os colegas, aos servidores que trabalham na limpeza,
na Polícia  Legislativa,  na  Consultoria,  na  assessoria,  enfim,  a  todos  aqueles  que
trabalham  neste  ambiente.  E,  diga-se  de  passagem,  são  muito  dedicados  os
servidores aos quais estou me referindo. Quero agradecer, naturalmente para não ser
injusto, aos eleitores de Minas Gerais,  porque,  durante seis mandatos -  diria sete
mandatos porque tive o primeiro mandato de prefeito, em Divino, lá na minha terra
natal... Meu primeiro mandato de prefeito foi de 1982 a 1988. Depois de 1990, fui
eleito, pela primeira vez, para vir para esta Assembleia Legislativa. Neste momento
agradeço aos eleitores que votaram em mim para prefeito e depois para deputado. É
um agradecimento que faço neste momento. Quero também, para não ser injusto,
agradecer aos meus familiares, que participaram e me acompanharam. Faço isso da
pessoa do Davi Costa, que está aqui presente, e peço-lhe que me represente junto
aos demais. Tenho certeza de que ele fará isso, mesmo porque há entre nós não o
relacionamento  de  pai  e  filho,  mas  de  muita  amizade  e  compreensão.  Em  1990
cheguei à Assembleia Legislativa de Minas Gerais para o primeiro mandato. Claro,
com  muito  entusiasmo -  entusiasmo que  tenho  até  hoje.  Só  que  hoje  tenho  um
entusiasmo mais comedido. O entusiasmo de 1990 era o entusiasmo em todos os
aspectos: vigor físico, disposição física, coragem para a luta e, sobretudo, uma forte
crença de que poderia fazer algumas transformações. Convivi, durante esse período
de quatro mandatos... Aliás, seis mandatos, porque houve uma interrupção de dois
anos, quando fui diretor do Sebrae. Tive uma experiência muito interessante neste
Parlamento mineiro. De 1990 para cá, fui renovando os mandatos, participando do
processo político, convivendo com governadores de diversos estilos. Costumo dizer
que fortaleceremos muito o Parlamento mineiro com o brasileiro se realmente nos
preocuparmos  com nós mesmos.  Temos o  dever  constitucional  de acompanhar  e
fiscalizar  o  Executivo,  e  muito  mais  respeitá-lo,  porque  é  necessário  que  haja
respeito. É importante que saibamos que a nossa força passa pelas ações do Poder
Legislativo.  Como  dizia,  no  início  tinha  muito  entusiasmo,  muita  vibração,  e,
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acreditando que poderia fazer grandes transformações, comecei com meu ímpeto de
prefeito.  Quem foi  prefeito  alguma vez na vida  esteja  certo  de que tem alma de
prefeito para o resto da vida, não se consegue mudar isso muito, adapta-se ao que
pode e aprende a ouvir. O prefeito tem mania de decidir. Então comecei a achar que
poderia resolver as coisas por mim mesmo. Mas nada melhor do que ouvir os mais
experientes,  e  ouvia  alguns  amigos  aqui.  Tenho  muitos  amigos,  inclusive  o  Prof.
Bonifácio Mourão. Ouvia muito também o deputado José Bonifácio Filho, que era uma
pessoa que vivia pensando, e prudentemente avançava. Ele costumava dizer: “Pense
no tamanho do passo que você quer dar, vá devagar; aprenda que a atividade política
ocorre em uma conjuntura de fatores, e não no seu desejo apenas”. Acostumei-me
com a ideia, sou bom aluno, aprendi a respeitar. Uma das coisas que mais significa
para mim hoje nesta altura da vida é a certeza de que aprendi a conviver com as
pessoas com diferentes  pontos de vista.  Conhecendo e sabendo respeitar  o meu
limite,  fica  fácil  compreender  o  limite  e  os  desejos  dos  outros.  Como  estou
percebendo que todos estão muito atentos à minha fala, o que agradeço, aproveito
para fazer uma observação. No parlamento, é preciso haver posições diferentes. Não
é  prudente  nem  inteligente  a  unanimidade.  O  crescimento  só  ocorre  com  a
divergência respeitosa, nada pessoal.  Fora disso,  transforma-se em um viveiro de
pássaros, em que pessoas que pensam diferente, com a convivência, abandonam
seu modo de pensar e passam a pensar com o pensamento dos outros. Isso não tem
acontecido no Parlamento mineiro,  isso não tem acontecido com todos nós neste
momento da minha vida pública. Ao finalizar, quero dizer a cada pessoa presente que,
na  atividade  política,  é  preciso  ter  coragem,  ousadia,  mas  sobretudo  emoção.  A
emoção nos permite o encontro com nós mesmos.  É fundamental  haver emoção.
Quero  agradecer  a  cada  pessoa  presente,  inclusive  à  Luzia,  que  retornou.  Fiz
menção a ela no início da minha fala, dizendo que ela pedira que eu dissesse que ela
estaria torcendo por todos nós com o mesmo entusiasmo que todos estamos. Quero
finalizar, porque sei que vocês já estão aqui há muito tempo, já trabalharam muito,
houve intensos debates nos últimos dias, e é preciso neste momento que eu também
reconheça que a sabedoria do orador não está no que vai falar, mas no que o ouvinte
está  disposto  a  ouvir.  Finalizando,  meu  abraço  a  todos.  Quero  agradecer  ao
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deputado. O deputado Wander Borges tem um chavão. Ele me pergunta como estou,
e sempre digo: animado. Em qualquer situação estou animado, não tenho desânimo.
Só para quebrar o gelo, sei que o deputado Lafayette de Andrada iria fazer menção a
um fato que aconteceu comigo e o deputado José Bonifácio Filho. Ele era aquele
cidadão que chegava em casa mais tarde. Chegou em casa e estava fazendo alguns
torpedos, quando me ligou às 2 horas da madrugada. A essa hora costumamos ter de
dar explicação a quem está perto, por que e de quem recebemos a ligação. É preciso
ter essa sabedoria. Ele me ligou, falou, alongou bem a conversa, e já que havia me
ligado,  puxei  conversa  também.  E  conversamos  por  40  minutos,  mas  falei:  “Vou
revidar. Sei que ele tem um telefone na cabeceira de sua cama. Vou ligar para ele aos
10  para  6  da  manhã”.  Assim  fiz.  Levantei,  lavei  o  rosto,  peguei  o  telefone,  não
demonstrando voz de sono, e liguei para ele. Quando atendeu, já desconfiado, ele
respondeu assim: “É o inconveniente do Sebastião Costa?”.  Respondi:  “Você está
entendendo que sou inconveniente, mas não sou. Estou querendo conversar. Vamos
conversar  agora,  e  bastante”.  Ele  querendo  descansar,  eu  insistindo  para
conversarmos. São detalhes que acontecem entre as pessoas que fazem o mesmo
trabalho,  as  mesmas tarefas.  Há momentos de debates acalorados,  mas também
momentos de alegria e prazer naquilo que se faz. Finalizando, quero dizer a cada um
de vocês aqui presentes que fiz amigos, que fiz o que pude. Muita coisa precisava ter
sido  feita,  não consegui,  mas tenho consciência de que o que pude fazer  eu fiz.
Posso dizer: combati o bom combate. Não sei se acabei a carreira, porque vou virar
cabo eleitoral, cabo eleitoral também é político. Combati o bom combate, tornei-me
um cabo eleitoral e guardei a fé. Muito obrigado.

O presidente (deputado Dinis Pinheiro) - Com a palavra, pela ordem, a deputada
Luzia Ferreira.

A deputada Luzia Ferreira - Queria dizer que não gosto muito de despedidas porque
é um  momento  em  que a  gente  fica,  como o  Sebastião  Costa  falou,  com muita
emoção. Deputada Maria Tereza Lara, que já passou por aqui, sabe disso. Queria
começar falando da minha alegria por ter convivido com Sebastião Costa no PPS,
como integrante  do  meu  partido,  por  cerca  de  10  anos,  que  já  vem  disputando
mandato aqui. Ele veio para o partido quando já tinha um mandato. Parece que era



2117
____________________________________________________________________________

do  DEM.  Filiou-se  junto  a  Márcio  Kangussu.  Passei  a  conhecê-lo.  Tião,  como
presidente do partido, quero falar da alegria e honra de tê-lo conosco. Ainda é um
filiado, membro da nossa executiva estadual. Você honra o voto de cada um que lhe
confiou  essa  honrosa  missão  de  representar  o  povo  mineiro.  Você  está  apenas
deixando de disputar mandatos. Tem muita contribuição a dar, com sua experiência,
com sua serenidade.  Todos ficamos muito felizes  por tê-lo  aqui  entre nós. Queria
dizer aos companheiros que sempre fui militante política, desde muito jovem. Nossa
geração nos impôs a missão de resgatar a democracia, as liberdades democráticas.
Cheguei aqui em 1973 - sou do interior, de uma pequena cidade -, para estudar, para
fazer faculdade. Eram tempos duros do governo Médici, de uma repressão imensa.
Como estudante,  no  nosso espaço devido,  começamos essa caminhada.  Sempre
digo a vocês que não sou nem do tempo do Aecinho, mas do de Tancredo Neves.
Está aqui  o deputado Wander Borges.  Nessa caminhada da luta democrática,  do
MDB e da Arena,  sempre  tive  esse lado,  esse rumo na  política  de  considerar  a
política  um  valor  universal,  de  lutar  por  ela,  arriscando  naquele  momento  até  a
integridade física. Filiei-me ao MDB naquela época. Tive também minha fase do voto
nulo, do protesto, de não votar em ninguém. Todavia, vi que o caminho para derrotar
a ditadura era a união de forças, o de ganhar a população e, por meio das eleições,
do  processo  democrático,  da  organização  do  povo,  fazer  retornar  o  País  à  via
democrática. Quero dizer a vocês que naquela época eu era filiada ao MDB. Conheci
muitos  nessa  luta.  Outros,  conheci  aqui  em Belo  Horizonte,  também na  luta  dos
movimentos  sociais,  no  trabalho  da  prefeitura,  como  vereadora,  e  agora  como
deputada.  Tive  uma  honra  imensa.  Sou  testemunha  dessa  trajetória  toda,  dos
debates importantes que esta Casa travou nos últimos quatro anos e de que também
participei, presidente Dinis. Queria dizer que tenho orgulho imenso de ter estado aqui
pelo voto do povo. Estou saindo porque os votos não foram suficientes. Temos de ter
clareza  disso.  Uma das  minhas  atuações  mais  importantes  foi  como  relatora  da
comissão da reforma política, que, infelizmente, não andou, mas fizemos nossa parte.
O  deputado  Mosconi  já  fez  referência  a  essa  comissão,  ele  foi  seu  presidente.
Fizemos  um  amplo  debate  nesta  Casa,  um  debate  plural.  Ouvimos  todos  os
segmentos. Encaminhamos, ainda em julho de 2011, à comissão da reforma política
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do Congresso Nacional as propostas e as sugestões de Minas, mas, infelizmente,
elas  não andaram.  Essa continua sendo uma das  reformas  mais  urgentes  que o
Brasil precisa enfrentar, até para resgatar a confiança da população na democracia,
aproximar os eleitos dos eleitores, resgatando, portanto, o valor do mandato popular.
Depois tivemos a comissão especial, proposta e dirigida por nosso amigo Dalmo, que
investigou a violência  contra  as  mulheres.  Também fui  relatora  indicada por  essa
comissão. Creio que isso é uma das chagas da nossa democracia.  Além da sub-
representação  das  mulheres  no  Parlamento,  no  espaço  de  poder,  estamos
convivendo com essa tragédia diária que é a violência doméstica. Ouvimos todos os
segmentos, enumeramos um conjunto de sugestões que estão sendo, deputado Zé
Maia,  implementadas  pelo  governo  do Estado,  pelo  órgão  gestor  que  monitora  a
aplicação da Lei Maria da Penha. Cito uma delas: unificar os dados para se ter, de
fato, a dimensão, as estatísticas confiáveis, até para fazer o planejamento das ações,
que  antes  a  gente  não  tinha.  Por  todo  lado,  se  a  mulher  chegar  para  fazer  sua
denúncia, num hospital, num pronto-socorro ou numa delegacia, essa violência será
registrada. Deverá haver também uso de tornozeleiras eletrônicas para monitorar as
medidas  protetivas  de  distanciamento.  São  duas  propostas  que  discutimos  na
comissão. Quero dizer que participei também, com muito gosto, da organização do
seminário  que  listou  diversas  sugestões,  ainda  em  2011,  para  erradicação  da
pobreza, dirigida pelo deputado André Quintão. Foi um momento importante da Casa,
de  encontro  a  uma  das  bandeiras  mais  relevantes  que  é  a  diminuição  da
desigualdade no nosso país, que vai e volta. Ainda temos várias pessoas vivendo na
miséria,  abaixo  da  linha de pobreza.  Isso  é inaceitável  para  um país  com nossa
riqueza, com nossa dimensão e com nossa construção histórica. Quero dizer que
esta Casa viveu momentos muito importantes. Sou uma das mais presentes aqui,
talvez por morar em Belo Horizonte, ter minha base eleitoral na região metropolitana,
portanto minha abrangência está bem próxima de nós. Pude vivenciar esses debates
tão relevantes. Quero agradecer a cada um de vocês, aos que já conhecia, aos com
quem pude continuar a conviver. Agradeço o carinho e o respeito por mim. Agradeço
aos que conheci aqui. Apesar das diferenças, sei que a essência do Parlamento, a
diversidade e a pluralidade enriquecem. Sem isso teríamos um Parlamento morto,
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que talvez não representasse a cidadania e o aspecto político, social e ideológico que
temos aí fora. Em alguns momentos, consideramos que há discussões estéreis aqui e
ficamos pensando que não levam em conta o interesse de todos lá fora. Isto também
faz  parte  do  processo:  esse  estica-puxa  da  disputa  de  espaço  entre  situação  e
oposição pelos interesses diversos. Devemos compreender que isso é da essência
da pluralidade ideológica e política do parlamento. No geral, tivemos aqui momentos
muito construtivos. Participei ativamente, concordando com a diretriz que da Mesa
emanou, de se fazer uma pequena revolução no funcionamento do Parlamento, ao
acabar  com os chamados penduricalhos incorporados à vida,  como os 14º  e  15º
salários e o fim do jetom e do voto secreto, que eram tradicionais aqui. Isso sempre
fez parte da defesa da minha trajetória política e da do meu partido, o PPS. Deixo o
meu abraço, o meu reconhecimento e o meu carinho a cada um de vocês. A partir de
fevereiro, estarei na prefeitura. Recebi o honroso convite do prefeito Marcio Lacerda
para  fazer  parte  da  sua  equipe.  Conheço  muito  aquele  espaço.  Estou  em  Belo
Horizonte há 41 anos, já trabalhei 12 anos na prefeitura, fui vereadora por 6 anos.
Com  muita  honra,  servirei  ao  povo  belo-horizontino.  Espero  continuar  nos
encontrando  pelas  ruas,  pelos  espaços  democráticos,  na  luta  democrática,  para
melhorar a qualidade de vida do nosso povo. Um grande beijo a todos. Carregarei no
meu coração as eternas lembranças dessa convivência sadia, agradável e carinhosa
com todos vocês. Muito obrigada.

A deputada Maria Tereza Lara - Deputada Luzia Ferreira, quero dizer que éramos
apenas cinco mulheres neste Parlamento quando a deputada Ana Maria estava aqui.
Pela amizade que nos une vou chamá-la de você. Você honra este Parlamento. Todas
as mulheres que nos veem pela TV Assembleia podem estar certas disso. De fato,
você  representa  a  mulher  neste  Parlamento,  defendendo  e  garantindo  os  seus
direitos,  como  relatora  da  Comissão  de  Combate  à  Violência  contra  a  Mulher,
presidida pelo deputado Dalmo. Apesar das divergências partidárias, tenho o maior
respeito  pelo  seu  trabalho.  Digo  isso  publicamente.  Você  não  foi  eleita  como
deputada federal neste momento, mas tem um papel muito importante. Isso ainda não
foi  divulgado,  mas  creio  que  seja  na  área  social,  pois  esse  é  o  seu  perfil.  Belo
Horizonte precisa de você. Conte conosco onde estiver. Parabenizo-a novamente e
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desejo-lhe um Natal profícuo com toda a sua família. Já mencionei anteriormente o
deputado  Adelmo,  meu  companheiro  de  partido,  mas  quero  repetir  que  a  sua
presença em Brasília, além de nos honrar muito, é uma esperança muito grande de
estreitamento dos laços entre a Assembleia e a Câmara dos Deputados. Será muito
bom para Minas Gerais contar com toda a sua experiência e ética radicalizada. Isso
ajudará muito o nosso estado e o nosso país em Brasília. Desejo-lhe um Natal de
celebração de todo  esse período em que  você esteve  aqui  conosco,  com a  sua
família, com os seus amigos. Agora, você tem uma nova missão mais ampliada, não
digo que seja mais importante do que aqui. O deputado Sebastião Costa voltará a
esta Casa. Uma das coisas que me chamou muito a atenção foi o fato de a família
estar  lá  no  momento  de  emoção.  As  pessoas  trazem  para  o  Parlamento  o  que
vivenciam.  O  seu  cuidado  de  pai  de  família  é  muito  importante.  Precisamos  de
pessoas e de famílias que possam ser exemplos, testemunhas para tantas outras
famílias. Aqui no Parlamento, com o seu trabalho e a sua dedicação, vemos como ele
é presente. Por isso, quero parabenizá-lo, bem como toda a sua família, desejando-
lhes um Natal realmente com muitas bênçãos.

O deputado Célio Moreira -  Obrigado,  presidente. Quero cumprimentar os meus
amigos  deputados  e  deputadas.  Presidente,  só  quero  agradecer  a  parceria,  a
amizade de todos os parlamentares, bem como agradecer a todos os funcionários
desta  Casa  que  nos  orientaram  e  nos  deram  ajuda.  Quero  aqui  também  deixar
registrado e agradecer toda a nossa assessoria e aos 57.302 votos que obtivemos,
mas que não foram suficientes para chegarmos ao sexto mandato. Deixo registrado
que a luta continua e que vamos continuar fazendo o nosso trabalho em defesa da
vida e da família. Não vamos parar. Agora teremos um tempo maior para visitar as
bases. Não sabemos o que virá pela frente. Não vou me prolongar muito também.
Quero dar o até-logo, até breve a vocês. Estarei na Casa me colocando também à
disposição dos senhores e das senhoras para que possamos realmente trabalhar em
união, juntos para que Minas Gerais seja uma referência em política. Quero desejar
sucesso a todos. Que vocês possam trabalhar, propor, de fato, as leis que vão ao
encontro do bem comum, fiscalizar e representar os municípios que lhes confiaram
voto.  Como já  disse  aos  nossos  prefeitos,  vereadores  e  vice-prefeito,  o  trabalho
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continua, a luta continua. Mais uma vez quero agradecer a todos pelo apoio, carinho
e amizade e pedir a Deus que os abençoe. Desejo a vocês e a seus familiares um
feliz Natal, um ano novo com muita saúde, paz, alegria, prosperidade. Como eu disse
aqui  na  despedida  do  nosso  presidente  Dinis  Pinheiro,  nos  três  mandatos  que
trabalhamos aqui, esta Casa foi referência para o Brasil. Graças a Deus não vimos
nenhum escândalo, nenhuma denúncia contra deputados e deputadas. Todos aqui
tiveram oportunidade de trabalhar. O nosso presidente deu essa oportunidade, deu
estrutura, deu apoio para que pudéssemos desenvolver um excelente trabalho nesta
Casa,  com muito respeito,  com muito carinho e com muita amizade. Então quero
agradecer  a  todos  pelo  apoio  e  pela  amizade.  Estarei  torcendo  para  que  vocês
realmente brilhem. Feliz Natal e um ano novo com muita paz e muita alegria. Muito
obrigado a todos.

O deputado Bonifácio Mourão - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados,
de acordo com o entendimento sugerido por V. Exa., que aceitamos por unanimidade,
vamos começar os apartes seguindo a ordem. Ouvimos os parlamentares que se
despediam dos colegas que ficarão aqui  por  mais  quatro anos. Inicio dirigindo as
minhas  palavras  ao  deputado Adelmo  Carneiro  Leão.  Quero,  nesta  oportunidade,
deputado Adelmo Carneiro Leão, testemunhar o convívio que tivemos. Lembro aqui
uma frase  sobre  a qual,  quando V.  Exa.  falava,  eu  refletia.  Quando a  tristeza  se
encontra com a alegria,  fica um marco indelével no local. Hoje temos esse marco
aqui,  neste  foro,  que  é  o  Plenário  da  Assembleia  Legislativa  de  Minas  Gerais.
Divergimos muitas vezes, mas nossas convergências foram sempre maiores que as
nossas divergências. Divergimos nos debates, neste Plenário, na Comissão Especial
da Dívida Pública, que V. Exa. presidia e da qual tive a honra de ser o relator, mas
sempre as nossas convergências foram maiores. Juntos, naquela comissão, fizemos
um trabalho importante para Minas Gerais e para o Brasil. Com certeza, isso teve
influência no projeto que a presidente da República sancionou e que vai beneficiar, de
alguma forma,  todos  os  estados brasileiros.  Então,  as  nossas convergências  são
muitos maiores que as nossas divergências, e maior ainda é a nossa amizade. V.
Exa.,  que conseguiu  uma brilhante  votação para  deputado federal,  leva  todos  os
nossos votos de sucesso e êxito para que trilhe, no Congresso Nacional, um caminho
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semelhante  àquele  que  trilhou  aqui,  na  Assembleia  Legislativa  de  Minas  Gerais.
Felicidades, deputado Adelmo Carneiro Leão. Dirijo-me, agora, ao meu ex-aluno - ex-
aluno mesmo -  na faculdade de direito de Governador Valadares, na disciplina de
direito penal, deputado Sebastião Costa, hoje meu grande amigo. Meu caro amigo
Sebastião  Costa,  ao  ver  aqui  seu  filho  Davi  Costa,  lembrei-me  de  Victor  Hugo,
quando  ele  foi  advogado  do  filho  condenado  à  guilhotina  durante  a  Revolução
Francesa. O advogado de defesa foi exatamente o grande escritor universal Victor
Hugo. Na defesa do filho, que acabou sendo guilhotinado - o filho dele era jornalista e
havia  criticado  as  arbitrariedades  da  Revolução Francesa  e,  por  causa  disso,  foi
condenado -, ele disse para o seu filho, para todos os que o julgavam e para todos os
jurados que seu filho jornalista só fazia aquilo porque era seu filho, segundo o sangue
e segundo o espírito. Então, é claro, nesta oportunidade, o seu filho, deputado, vai
trilhar,  com certeza,  um caminho  semelhante  ao  do  pai,  e  já  começou com uma
arrancada  de  43  mil  votos.  Seu  filho  Davi  Costa,  que  aqui  está,  vai  mostrar  à
Assembleia Legislativa e ao povo de Minas Gerais que é seu filho, segundo o sangue
e segundo o espírito. Tomara que seja, Davi, porque a vida do seu pai, na Assembleia
Legislativa e fora dela, tem sido um exemplo para todos nós, por sua competência,
por  sua  grandeza,  por  seu  bom-senso,  pelo  senso  de  humor,  pelas  vezes
consecutivas em que conversamos, pelas vezes em que pegou carona comigo até
sua casa, em que fui seu motorista. Tudo isso faz parte de uma amizade que Deus há
de conservar pela vida afora. Felicidades, meu caro companheiro e amigo Sebastião
Costa.  Quero  dirigir-me  ainda  à  deputada  Luzia  Ferreira,  que  também  está  se
despedindo  de  nós.  Com  muita  galhardia,  com  muito  respeito,  com  um  espírito
democrático muito elevado, tentou uma cadeira na Câmara dos Deputados, como é
natural para todos nós. Não foi agora, mas, com certeza, sua vez vai chegar. Mas fica
aqui a sua lição de mulher exemplar, democrática, trabalhadora, fiel a seus princípios,
honesta  e  honrada,  com  quem  pudemos  contar  fielmente  e  de  cuja  participação
precisamos em todas as horas, como líder de governo, para ajudar Minas Gerais,
aprovando projetos  importantes  para vivermos em um estado melhor  de se viver,
como hoje é o nosso. Muito obrigado, e que Deus continue a iluminar o seu caminho.
Também não posso me esquecer do deputado Célio Moreira, grande companheiro de
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todas  as  horas,  também  nas  lutas  difíceis  e  nos  debates  democráticos  que aqui
travamos. Fica aqui, Célio, a sua lição de trabalho. A imagem que você, nosso amigo,
deixa para todos nós é a de um deputado aguerrido, sincero e transparente. Você já
disse e, creio nisso plenamente, que está apenas dando um até logo. Você voltará
mais  cedo  do  que  se  espera  a  esta  Casa  e,  com  certeza,  com  a  amizade  e  a
admiração de todos nós. Quero me dirigir também aos deputados que não vieram se
despedir da tribuna, mas que estão aqui - Zé Maia, Carlos Mosconi e Jayro Lessa -, e
a tantos outros que não puderam vir aqui agora: deixo registrados o meu abraço e a
minha admiração a todos vocês. Gostaria de falar mais, mas não posso ocupar o
espaço  dos  meus  colegas  que estão  na  fila.  De qualquer  forma,  deixo  o  abraço
fraternal e registrados indelevelmente o meu respeito e a minha admiração por todos
vocês. Muito obrigado.

O deputado Hely Tarqüínio - Neste momento de homenagem e nesta solenidade já
de despedida - mas ainda vamos continuar convivendo com uns e coexistindo com
outros -, quero me dirigir, em primeiro lugar, ao meu colega e amigo deputado Adelmo
Carneiro Leão,  praticamente meu conterrâneo,  já que se mudou muito  cedo para
Uberaba,  cidade  que  deixei  depois  de  formado.  Quando  estudantes,  nossa  via
comum  foi  a  Faculdade  de  Medicina  de  Uberaba,  àquela  época  federal,  onde  o
Adelmo  se  revelou  um  grande  aluno  que  se  transformou  em  professor.  Mas  um
professor dos maiores, um professor que era um verdadeiro ícone da faculdade, um
exemplo de homem que ensinou toda a ética profissional da medicina, na cadeira
mais importante do segundo ano àquela época, que era a de fisiologia. O Adelmo
conquistou  a  cátedra,  transformou-se  em  catedrático  e  deu  sequência  a  uma
formação de médicos que se inspiravam nesse professor, paraninfo de tantas turmas.
Paradoxalmente,  era  um  homem  fechado,  mas  fechado  na  grandeza  de  formar
médicos  para  o  Brasil,  de  ensinar  às  pessoas  humanismos  e  humanidades,
principalmente  na  medicina.  E  Adelmo  assimilou  aquela  grande  fisiologia  que
ensinava, como Hobbes fundou o Estado, no Leviatã, assunto de que o Sebastião
Costa entende muito. Mas, Adelmo, você abrilhantou este Poder Legislativo de Minas
Gerais.  Quando  você  veio  para  cá,  já  tinha  a  sua  vocação  ideológica  e  política.
Formou-se cedo  nesse  mister  e  pôde  conquistar  os  votos  que o  trouxeram pela
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primeira vez para esta Casa, aonde chegamos juntos. E aqui chegamos com aquele
ideal a que o Sebastião se referiu: chegamos juntos, até querendo derrubar logo de
início a Mesa. Convivemos desde essa época - embora eu tenha ficado na secretaria
por quatro anos, após perder a eleição, quando exerci o cargo de secretário adjunto -,
e aprendi muito com você, principalmente na Comissão de Saúde, onde, desde o
início,  você  já  revelou  o  lado  da  identidade.  Como  eu  disse  aqui,  todos  nós,
deputados,  trazemos  as  nossas  diferenças,  mas  naquela  busca  da  síntese  do
humanismo, de pensar que podemos, com as nossas semelhanças, sermos iguais;
ou sermos iguais com as nossas semelhanças. É isso que você nos ensinou aqui,
como todos os outros deputados. Mas lembro-me dos embates que aconteceram aqui
durante todos esses anos. Terminando a sua fala, você citou a Epamig. Você pensa
no Estado de uma maneira ideológica, mas como o todo. Essa é a nossa grande
missão aqui:  pensar  no  todo e  não privilegiar  parte.  Podemos  sustentar  a  parte,
somar as partes de uma forma algébrica, em que o ser humano é mais importante
que o ter humano. Estamos vivendo uma época do ter. Todos esses deputados que
falaram aqui trouxeram seu ser para cá; e aqueles que não falaram também. Ser,
existir, para o todo. Esse exemplo todos demonstraram nas suas comissões, porque,
engraçado, trazemos a marca da profissão que vivemos, mas exatamente pensando
numa sociedade mais justa, mais equilibrada. É o que absorvemos lá. Absorvi isso
muito  de  V.  Exa.,  trazendo  seu  ideal,  do  PT,  que  na  verdade  era  uma  social
democracia franca naquela época. Depois as coisas vão transformando-se, o mundo
virou uma aldeia, quase que um ciberespaço. Aí temos as nossas diferenças cada dia
mais. A contemporaneidade muda muito as coisas. A cada 10 anos, mudamos o modo
de pensar, e o nosso organismo também muda. A vida é cíclica, mas, dentro de toda
essa complexidade, fica a personalidade de cada um, expressa no seu trabalho aqui
dentro, nas comissões, no Plenário, no empenho de cada um. Entendo que todos
aqui  vieram  para  praticar  o  bem.  Como  assisti  a  muitos  discursos  aqui,  nessa
polêmica das contrariedades, em que escutamos: “tal  presidente está roubando, o
outro não vale nada”. Acho que precisamos refletir mais sobre isso com serenidade. A
palavra  “político”  já  engloba  a  polis lá  da  Grécia,  quando  pensamos  no  coletivo.
Ninguém vem para cá para construir  só o seu individualismo.  Cada um com seu
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partido, num elenco do capitalismo ao socialismo; do estatal ao neocapitalismo, ao
neoliberalismo, seja lá como for; todos deram o seu exemplo. Então vi o deputado
Adelmo Carneiro Leão se preocupar com a Epamig, com a pesquisa, para proteger o
campo,  para proteger  o produtor e também o empresário.  Porque vivemos nesse
leque do rico, do médio e do pobre, pensando, sim, como todos demonstraram na
confecção dos projetos que aqui chegaram, em políticas públicas compensatórias. O
Estado é que fará essa álgebra, mas há um objetivo lá na frente, que é o bem-estar
de todos. Lógico que esse bem-estar é muito relativo. Então quero parabenizá-lo pela
vida, pela sua trajetória aqui, que conheço bem. Você sempre exerceu todos esses
mandatos  com  galhardia,  com  denodo,  com  compromisso,  com  serenidade,  com
convicção e,  sobretudo,  com honradez,  dando o exemplo que sempre deu,  como
grande pai de família, como político, sobretudo como médico, professor, catedrático.
Então que você seja feliz; que, em seu caminho, você possa encontrar os desafios;
mas, com a sua iluminação, possa também levar luz ao Congresso. Você aumentará
muito mais lá a experiência da consciência que adquiriu aqui,  e ensinará também.
Então um grande abraço, felicidades. Agora, vamos falar com nosso Sebastião Costa,
falar  do  coração,  Sebastião,  do  sentimento  que  temos  de  amizade  e  da  minha
admiração pela sua competência. O seu competente professor, aqui do nosso lado,
lhe  passou  todo  o  conhecimento.  Tenho  certeza  de  que  você  chegou  aonde  ele
chegou, pois deu verdadeiras aulas. Quando a coisa engrossa lá na Comissão de
Justiça,  dizem:  “Chamem  o  Sebastião  Costa”.  O  Sebastião  Costa  é  o  grande
timoneiro, a grande luz de lá. Fique tranquilo, pois cumpriu toda a sua missão aqui
dentro.  Gostei  da  sua  fala  emocionada.  Todos  nós  temos  nossas  razões,  a
racionalidade, mas a emoção toma conta, e nessa hora vem o sentimento. Do ponto
de vista do seu compromisso e daquilo  que nos ensinou,  você foi  um verdadeiro
professor. Na sua inspiração, estive lá e briguei para ser presidente dessa comissão,
porque cheguei analfabeto com relação a leis. Aprendi pelo menos alguma filosofia do
direito para interpretar essa tríade tão complexa, quando falou de constitucionalidade.
Você  tem  essa  preocupação  permanente.  Você  fala  isso,  vamos  dizer  assim,  de
graça, buscando sempre a constitucionalidade. Quando o governo tinha dificuldade,
você achava um caminho, através dos pertuitos, das PECs, dos argumentos com que
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discutia com os consultores, e sua luz sempre mostrou o melhor caminho, a melhor
solução para a comissão, que, de agora para frente, pelo Regimento, será conclusiva.
Pode estar  certo  de que deixou sua página de sabedoria como ensino  para este
Parlamento. Muito mais coisas você realizou nas diversas comissões. Seu exemplo
deve ser seguido, e seu filho tão bem se iniciou agora na trilha do conhecimento do
direito para que esse direito sirva para o todo. Um grande abraço, felicidades, Deus o
proteja, muita saúde para você e sua família. Agora, nossa Luzia, a representante da
mulher nesta Casa, que tem uma história de vida que não sabia. Pela informação do
Rogério, você foi do PCB. Não é tão difícil porque, antes, ao se falar que o sujeito era
comunista, pensavam: vai para o inferno e está se misturando com o capeta. Não é
assim, num país como o nosso? Agora, graças a Deus, estamos tendo mais escolas,
o  povo está se  esclarecendo mais.  A Revolução  Francesa está  começando a  se
refletir aqui no Brasil, depois desses tantos anos. Você foi uma professora do direito
do cidadão, do direito da coletividade e trouxe isso na sua vocação, para chegar ao
Parlamento defendendo a mulher. Você falou da Lei Maria da Penha. Sabemos da
sua atuação dando exemplo a todos nós. Temos certeza de que você continuará. Em
qualquer caminho que tomar, a política estará em suas veias, correndo em seu corpo,
irradiando a sua inteligência, sendo luz para todos os que estiverem juntos com você.
Que Deus abençoe seu caminho. Continue nesse ideal, materializando sempre seus
sonhos. Agora, vamos falar do Célio, com cuja pessoa tivemos a graça e a satisfação
de trabalhar, pois já está aqui há três mandatos e trabalhou nas comissões, onde, da
mesma forma, revelou sua vocação para servir. Todos nós trazemos nossa história de
vida  para  cá,  principalmente  a  da  primeira  infância,  que  é  marcante.  Nossas
motivações, nossas intuições, nossas convicções surgem dessa vivência primeira da
primeira infância. Mais tarde, aquilo se repete de outra forma, e vamos assimilando o
mundo,  mas,  na  hora  de  marcarmos  presença,  levamos  a  nossa  convicção  na
realização dos ideais daquilo que sofremos e que achamos que pode se transformar
em  dias  melhores  não só  para  nós,  mas  para  todos.  Isso  o  Célio  mostrou  aqui,
através  do  trabalho  nas  comissões,  no  Plenário,  revelando-se  um  deputado
competente, porque já passou pela Câmara de Vereadores, que não tem a mesma
dimensão desta Casa, tem a dimensão municipal, mas a dimensão de uma cidade
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grande como Belo Horizonte. Não mudou muito de lá para cá. A diferença é que aqui
foram  assimilados  todos  os  853 municípios  nas  suas  necessidades,  é  um pouco
maior.  Você  trouxe  a  sua  experiência,  não  chegou  aqui  por  acaso  e  deu  o  seu
exemplo. Já os números de uma eleição proporcional são às vezes definitivos, mas
nem sempre fazem justiça. Por isso a minha opinião é que essa lei deve ser revista.
Precisamos de uma reforma eleitoral e política para compor o Brasil, porque já exige
isso pelo tempo em que existe. É como a Constituição: de vez em quando deve ser
repensada, mas não com tanta PEC, porque os próprios juristas não gostam disso. O
direito positivo no Brasil está com mais de 250 princípios constitucionais, é difícil, mas
enquadra  e  faz  justiça.  V.  Exa.  deu  seu exemplo,  e  pelo  exemplo  de  pai  vi  sua
emoção quando falou do seu filho na tribuna. Aquilo arrepia a todos nós e dá força
para continuarmos, porque a família está com você, os seus companheiros têm a
compaixão da dor, todos nós sentimos por você, estaremos com você. Sempre temos
obstáculos  na  vida e estamos aqui  para ultrapassá-los  com as nossas crenças e
convicções. Que Deus lhe dê muita força, muita fé, muita razão para persistir  nos
seus ideais. Um grande abraço, que Deus o proteja. O Zé Maia, que também não
falou, prestou o seu serviço tão importante na Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, onde se faz a álgebra. É lá que se conhece a real saúde financeira do
Estado e as perspectivas econômicas para administrar a vida de cada família nos 853
municípios - o Dinis Pinheiro vai visitar esses 853 municípios, pois é o caminho da
sua candidatura para governador, se Deus quiser; você é um iluminado. Ao Zé Maia
quero desejar felicidades. Que Deus o abençoe e a sua família. Você é um exemplo
de pai e esposo e foi um exemplo para todos nós no Parlamento. O Carlos Mosconi
foi embora - todos conhecem a sua história de muitos mandatos - e nos deu tantos
exemplos na Comissão de Saúde, porque é vocacionado para a saúde. Conseguiu
muita coisa, trouxe a sabedoria do Congresso Nacional e agora estava devolvendo
novamente alguma coisa do nosso estado. Mas é o que disse: os números às vezes
são carrascos diante de  uma álgebra  difícil  de  fazer.  Justiça  é  como eu disse:  o
código de Deus é diferente do código dos homens. A todos vocês um grande abraço,
e que o caminho de cada um seja iluminado por Deus. Muito obrigado.

O  deputado  Lafayette  de  Andrada  -  Serei  breve.  Os  deputados  que  me
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antecederam falaram com muita  propriedade,  mas não posso deixar  de  fazer  um
registro de despedida,  principalmente ao deputado Adelmo Carneiro Leão, que irá
representar o povo mineiro em Brasília. Tive o prazer e a honra de ser seu colega na
Assembleia.  Só  quero,  deputado  Adelmo,  desejar-lhe  boa  sorte.  Que  a  sua
indignação em relação à injustiça social, principalmente no campo da saúde, em que
atuou com mais afinco na Assembleia, seja levada para Brasília. Que a sua fala no
Plenário do Congresso Nacional faça reverberar por todo o Brasil essa indignação
correta em relação à forma com os nossos governos tratam os cidadãos mais pobres,
principalmente na saúde. Seja bem-sucedido, boa sorte e defenda Minas Gerais no
Congresso Nacional. Cara deputada Luzia, quero deixar um abraço muito carinhoso
para a nossa deputada, presidente do PPS. Eu a conhecia como vereadora - ela não
me conhecia -, como presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Quero dizer
que aprendi muito, com sua presença, com sua serenidade,  com sua atuação,  às
vezes  discreta  no  Plenário,  mas  muito  ativa  nas  comissões.  Sempre  nos  trouxe
ensinamentos importantes. V. Exa. deixará para todos nós muitas saudades. Temos
certeza de que em breve estará conosco novamente e, quem sabe, no Congresso
Nacional. Sei que foi um até-breve que você deu. Muito em breve estará atuando de
novo na vida política. Quero fazer referência aos deputados Zé Maia e Célio Moreira,
que são meus colegas de partido, bravos deputados Célio Moreira e Zé Maia. Tive o
prazer de estar com o deputado Célio Moreira e com o deputado Zé Maia por dois
mandatos.  Pude  ver  no  deputado  Célio  Moreira  um  homem  do  povo,  com  sua
sinceridade,  com  sua maneira  de  se  empenhar  em  tudo  aquilo  em  que  acredita,
defendendo  sobretudo  seu  Barreiro  e,  obviamente,  o  interior  de  Minas.  Foi  um
deputado atuante, e a Assembleia vai saber fazer o registro, a história saberá fazer o
registro de sua atuação aqui  na Assembleia Legislativa. Desde que entrei aqui fui
amigo do deputado Zé Maia na Comissão de Constituição e Justiça. Pude aprender
como é a sua atuação. É um deputado firme na sua postura, na sua coragem, na sua
determinação. É homem que muito honrou o Triângulo Mineiro aqui na Assembleia
Legislativa.  Caro  Zé  Maia,  V.  Exa.  deixará  saudades  nos  seus  companheiros  da
Assembleia. Saiba que estaremos aqui sempre de portas abertas. Nosso gabinete
será  a  extensão  de seu  gabinete,  como sempre  foi  o  seu com relação  a  nossa
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pessoa. Meu caro deputado Sebastião Costa, quero fazer aqui uma despedida um
pouco mais emocionada e até mais pessoal. Será menos institucional e mais pessoal.
O deputado Sebastião Costa teve a gentileza de citar meu tio, que foi colega dele,
aqui na Assembleia. Temos pelo deputado Sebastião Costa uma amizade já antiga, já
que  existe  há  gerações.  Com  ele,  aprendemos  muito  na  Assembleia,  foi  nosso
professor.  Foi  a  nossa  grande  liderança,  o  nosso  grande  espelho.  O  deputado
Sebastião  Costa  realmente  deixará  aqui,  por  tanto  tempo  em  que  pisou  neste
Plenário, consignada uma página importante na história deste Parlamento. Se formos
citar  um  parlamentar  que  sempre  agiu  com  ponderação,  com  sensibilidade,  com
firmeza,  com  um  jeito  sereno,  sempre  nos  lembraremos  da  figura  do  deputado
Sebastião Costa e a citaremos. O que direi aqui serve para V. Exa. e para todos os
demais. Diz um pensador argentino, González Pecotche, que gosto muito de citar,
que a alegria do triunfo não existiria se não houvesse a luta, porque a luta é que
propicia  a  oportunidade  de  vencer.  V.  Exas.  são  grandes  vitoriosos.  Deputado
Sebastião Costa, meu respeito e minha admiração, porque você sabe o tanto que vou
sentir sua ausência. Muito obrigado.

O deputado Dalmo Ribeiro Silva - Muito obrigado, presidente. Se é difícil externar o
sentimento para um colega, calcule vocês quando me dirijo a esta constelação de
estrelas de primeira grandeza do Parlamento mineiro, começando pelo nosso querido
presidente, que recebeu todas as homenagens justas e merecidas nesta semana,
assim  como os  demais  companheiros  que aqui  se  encontram  nesta  80ª  Reunião
Ordinária do nosso Parlamento. Devo dizer a todos e à nossa querida deputada Luzia
Ferreira que os depoimentos que aqui pudemos ouvir, que as falas de cada um nos
sensibilizaram profundamente. Quero começar saudando a querida deputada Luzia
Ferreira, com quem tive uma convivência muito próxima e respeitosa na comissão
que  tratou  do  combate  à  violência  contra  a  mulher,  na  qual  tanto  trabalhou  e
dignificou  sua  conduta,  como  relatora.  Não  foi  só  isso.  Em  todas  as  ações
relacionadas à voz da mulher, ela sempre esteve muito atenta, considerando-se sua
experiência como vereadora. Particularmente aqui, no Parlamento mineiro, expresso
a V. Exa., querida amiga, meu profundo reconhecimento por essa trajetória bonita e
invejável  que  teve  na  bancada  feminina,  dignificando  nosso  Parlamento.  Quero
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também me dirigir ao deputado Adelmo Carneiro Leão, médico inteligente, combativo
e respeitoso nas suas reflexões e invejável por sua postura respeitosa nos apartes e
nos debates.  V.  Exa.  sempre nos trouxe sua experiência  como catedrático,  como
cidadão e como parlamentar e tem uma vida extraordinária de serviços prestados ao
nosso estado. Desejo a V. Exa.  que os propósitos anunciados da tribuna,  no seu
discurso de despedida, tenham sucesso no Congresso Nacional, já que o estamos
perdendo. O Congresso Nacional estará enriquecido com sua inteligência, sua ética e
sua postura. Seja muito feliz ao representar Minas no Congresso Nacional. V. Exa.
atuou  no  Parlamento  Mineiro  com  muita  dignidade.  Quero  também  me dirigir  ao
companheiro - e por que não dizer querido amigo? - Célio. Faço isso não somente
pela nossa bancada do PSDB. Sempre pude acompanhar seu espírito aguerrido, sua
determinação, sua prática vicentina, como confrade - sempre fui assim também na
minha querida Ouro Fino -, seu espírito devotado aos mais necessitados, ajudando-os
por  meio de  asilos  e creches,  não somente  no Barreiro  mas também em todo o
Estado.  V.  Exa.  pôde enriquecer  o  Parlamento Mineiro com sua altivez,  com sua
dignidade, com sua postura. Ontem, caríssimo deputado Célio, emocionei-me, como
V. Exa. também se emocionou, ao falar de sua vida, do passado e do seu filho. V.
Exa. sempre foi para nós um exemplo de vida. Quero que leve da nossa Casa, deste
parlamentar,  a  sincera gratidão pelo seu espírito fraternal e leal nas tratativas em
todas as ações em que atuamos juntos. Quero me dirigir também ao deputado Zé
Maia, que, conforme o deputado Lafayette de Andrada falou, conduziu, com muita
maestria, a Comissão de Fiscalização Financeira. Ele foi relator de muitos projetos
importantes do Estado e dos parlamentares, com sua voz eloquente, séria e coerente.
Ele  nunca,  absolutamente,  no  comando  da  comissão,  deixou  para  depois  suas
decisões.  E  por  que  não  fazer  uma  saudação  a  ele  também  por  tudo  o  que
representou para sua querida Itapagipe e para seu querido Triângulo Mineiro e pelo
trabalho extraordinário que fez no Parlamento Mineiro? Quero também me dirigir ao
meu querido amigo e professor Sebastião Costa. Sempre tivemos uma amizade tão
bonita como ele tem com o Davi e eu tenho com o Felipe. São dois parlamentares
que têm dois filhos queridos e amados. Pude aprender muito com o Sebastião. Uma
vez, o presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Joaquim Herculano, me
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relatou a vida do nosso querido deputado Sebastião Costa, que foi escrevente de um
juiz de direito que se tornou presidente do tribunal, e relatou como pôde associar a
vida extraordinária desse grande parlamentar, a história de vida que se comunga, se
mistura com a sua dignidade, com o seu exemplo extraordinário como advogado e
como grande parlamentar que soube dignificar o Parlamento mineiro. Ficamos seis
anos na mesma bancada da Comissão de Constituição e Justiça. Ele sempre ao meu
lado quando tínhamos dificuldades para discutir as matérias pertinentes. Eu e ele, ele
e eu tocamos a Comissão de Constituição e Justiça. Nunca perdemos um prazo em
nossa comissão. E V. Exa. sempre atento. E hoje sai do Parlamento mineiro como
presidente na nossa Comissão de Constituição e Justiça. Quero render homenagem,
sim, e com muita vênia, porque essa constelação, também pelo comando do nosso
querido presidente...  Fico muito feliz de ter  convivido de ter aprendido com ele. E
presto com certeza as minhas mais sinceras e profundas homenagens por todo o seu
trabalho,  pela  sensibilidade  e  dedicação;  por  tantas  e  tantas  oportunidades  que
tivemos juntos nos embates, nas discussões maiores em defesa do nosso povo e da
nossa gente. Neste momento de saudosismo, no final desta reunião, quando todas as
ações  são convergentes,  bem diferente  de  agora  há  pouco,  nas  divergências  de
opiniões, o nosso coração, o coração de todos os seus eleitores, de seus amigos, e
das famílias estão centralizadas no parlamento. Essa despedida, de um até logo, um
até breve, é para registrar em letras e também para ficar gravado no coração de cada
um que o Parlamento mineiro teve o grande privilégio de ter V. Exas. trabalhando com
tanta dignidade e amor. Com a permissão de todos, quero aqui fazer uma saudação a
todos  os  deputados  ausentes  neste  momento  -  com  certeza  alguns  já  estão  na
Câmara Federal,  outros não retornando - na pessoa do deputado Carlos Mosconi,
com quem sempre tive uma fraternal amizade. Vizinhos que somos do Sul de Minas,
sempre  tive  por  ele  profundo  respeito.  Foi  o  meu  deputado  federal,  depois
trabalhamos  juntos  em  Andradas  e  Poços  de  Caldas.  Recentemente,  no  sábado,
estive em sua terra, Poços de Caldas, para compartilhar também uma homenagem
que  ele  recebeu  do  PSDB,  das  mais  justas  e  emotivas.  Na  pessoa  do  Carlos
Mosconi,  também  quero  apresentar  aqui  a  nossa  gratidão  pelo  seu  exemplo
extraordinário de vida, pela sua dedicação à Assembleia Legislativa e por tudo que
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fez por nós e por Minas Gerais. Então ficam as minhas palavras carinhosamente e de
voz embargada,  assim como vi  o Sebastião,  como vi a Luzia, como vi  o Célio,  o
Adelmo,  enfim,  todos vocês, de voz embargada,  no alto  desta tribuna,  saudando,
despedindo-se,  demonstrando  acima  de  tudo  alegria  de  terem  convivido.  Mas
queremos dizer “obrigado” a vocês pela convivência extraordinária que tivemos ao
lado de cada um. Buscando agora o quinto mandato, com toda sinceridade, julgo-me
neste momento muito agradecido a Deus, mais ainda por ter-me dado a oportunidade
de conviver com V.  Exas. no aprendizado,  na ética, na condução dos trabalhos e
principalmente no respeito a cada um, particularmente pelo que vocês fizeram. Rendo
homenagens do fundo do meu coração e peço que sejam extensivas a suas famílias.
Que Deus ilumine o caminho de cada um, de todos, que são merecedores, do fundo
do meu coração, pelo respeito, pela gratidão e pela fraternal amizade. Muito obrigado,
fiquem com Deus. Feliz Natal a todos e que Deus abençoe cada um.

O presidente -  Parabéns,  deputado Dalmo.  Teríamos a oportunidade de ouvir  o
deputado Gustavo Corrêa, mas vou furar a fila, perdoe-me. Serei muito breve, muito
rápido, pois qualquer palavra aqui é pequenina para traduzir a trajetória virtuosa de
todos que estão sendo homenageados neste instante. Falo que tenho muita alegria
por tudo que esta Casa me propiciou, por tudo que ela oferta a Minas Gerais. É Casa
decente, digna, transparente, honrada. Isso é fruto do quê? Da grandeza, da estatura
moral  e  da  sabedoria  singular  dos  deputados.  Eles  são  os  caminhantes  dessa
belíssima estrada que está nos levando para o avanço, para frente, para um belo
futuro,  acima de  tudo,  para  aquilo  que  persegue.  Persegue-se  com dureza,  mas
consegue-se com determinação, que é a justiça social. Temos de ter amigos, Tião
Costa. Tem de haver o que você disse: emoção. Vida boa é essa. Vida gratificante é
essa. O coração tem de estar sempre palpitando mais forte, tem de estar sempre
encharcado de alegria, de sentimentos, dos sentimentos puros e, acima de tudo, de
emoção. Falo com enorme sinceridade, a felicidade só aparece para aqueles que têm
emoção,  para aqueles  que choram, para  aqueles  que buscam, para  aqueles  que
tentam sempre. Essa é a vida verdadeira e auspiciosa. A vida boa é quando temos
oportunidade de reconhecer aqueles que caminharam, que estão caminhando pela
vida. É por isso que falo que sou um ser humano privilegiado, muito feliz, muito grato
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a Minas porque tive uma escola extraordinária, que é a Casa de Minas. Então, devo
muito a esse conjunto de deputados, a cada um de vocês. Se cheguei a algum lugar,
quero aqui, mais uma vez, externar a minha gratidão por todos. Cada um com seu
jeito, com seu saber, foi me lapidando. Então, quero aqui manifestar minha profunda
gratidão e reconhecimento ao Adelmo, esse homem de estatura moral singular. Tenho
por ele apreço formidável, gosto de conversar com ele, de ouvi-lo. É um homem muito
sereno, muito equilibrado. Que Deus o abençoe nesta caminhada. Cumprimento o
amigo,  irmão  Célio  Moreira,  combativo,  com  essa  vida  transparente,  clara,  com
espírito de luta invejável, comprometido com seu ideal, com seus objetivos; uma vida
talhada no suor, na raça, na labuta; que nunca desistiu e nunca desiste. Está sendo
empurrado por esse espírito de luta que realmente muito nos encanta. Então, a você,
Célio,  meu  mais  puro  agradecimento.  Que  Deus  abençoe  toda  a  sua  família.
Agradeço à  Luzia.  Quando a  vida  pública  tem a  presença de uma mulher  de  fé,
destemida,  abnegada,  idealista,  a  vida  pública  se  torna  mais  sortuda,  mais
realizadora,  transforma para valer.  Luzia  tem participado de forma destacada dos
grandes acontecimentos de Beagá e de Minas. Tenho certeza absoluta de que vai
continuar  brilhando  e  prestando  serviços  altamente  relevantes  ao  nosso  povo,  à
nossa gente. Obrigado por tudo, pela compreensão, pela palavra amiga, de incentivo,
de alento.  Isso tudo vai  sendo guardado no coração.  Quero agradecer também e
parabenizar o deputado Zé Maia, que tem uma família abençoada -  conheci seus
pais, sua esposa e suas filhas - e uma das trajetórias mais lindas desta Casa. Um
deputado que brilhou para valer nesta Casa, na comissão, enfrentando as mais duras
e  desafiadoras  missões,  sempre  com  amor  a  Minas,  com  responsabilidade  e
conectado com o futuro. Você realmente engradeceu e engrandece a vida de cada
um de nós. Deixo um abraço muito afetuoso e fraterno a toda a sua família, que me
deu uma recepção encantadora, que ficou marcada até hoje. Admiro aquela união,
aquele ambiente tão familiar, de fé, religiosidade e alegria. Tenho absoluta certeza de
que você vai  continuar fazendo o bem, transformando o Triângulo e dando a sua
contribuição para Minas Gerais. Dirijo-me também ao deputado Rômulo Viegas, outro
paladino desta Casa, simples, muito ético, um homem de atitude e lucidez. Nosso
amigo, irmão. Quero abraçar a cada um de vocês que estão se despedindo por um
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insucesso eleitoral ou por terem buscado outro caminho. Quero dizer a todos o que
sempre digo acerca da vitória: pessoalmente, adquiri uma belíssima vitória, Weliton,
porque  andei  por  Minas  e  sempre  recebi  aquele  sorriso,  aquele  carinho,  aquele
aconchego - até mesmo no Triângulo, região onde eu tinha poucas afinidades. Isso
realmente me dá um ânimo de luta impressionante. E uma boa pátria se constrói pelo
ânimo de luta dos seus filhos. Então, haverá esse tempo de continuar a caminhada e
aprender com cada um de vocês, buscando o seu saber e sua solidariedade, como
relembrava aqui o Mosconi, que certamente não se faz presente por causa da palavra
“emoção”, acho que se poupando deste momento. Aproximei-me muito do Mosconi
nesta  Casa.  Que alma generosa!  Assim  como a  de  sua esposa e  de  filhos.  Fiz,
Adelmo, essa caminhada com ele, no Assine + Saúde, e sou testemunha de sua vida
pública realmente primorosa. Um grande pai, um amigão, uma pessoa muito instruída
e inteligente, de uma vida limpa e pura, que vai fazer muita falta a cada um de nós.
Como digo, o Mosconi sempre me inspirou. Tenho por ele muito carinho, e toda a
minha família gosta muito dele. Lembro-me de que pedi a uma prima para votar no
meu irmão, Toninho Pinheiro, mas, quando ela me disse que estava querendo votar
no Mosconi, disse-lhe para votar no Mosconi e ainda achar mais votos para ele. Disse
isso porque ele é realmente um ser humano admirável, abençoado; uma alma boa.
Conversar com o Mosconi é muito bom - sempre se aprende muito com ele. Então,
quero deixar esse abraço muito afetuoso ao Mosconi, de quem quero sempre estar
ao lado, também para aprender. Quero reiterar o nosso carinho por essa mulher de
fibra e de fé que aqui retorna, a Tereza Lara. Todo mundo é fã dessa mulher religiosa,
dessa mulher extraordinária, dessa notável cristã. Já falei sobre o Neider hoje, em
aparte, ressaltando a sua vida reta.  Quero abraçar a todos, e, por último, a esse
amigo,  esse  irmão,  esse  paizão.  Fico  olhando  o  Davi  e  relembro  o  meu  início:
empolgado, jovem, com aquele entusiasmo, carregando aquele belo sonho de ser útil
e fazer algo bom pra o próximo. Davi, você vai brilhar para valer, meu amigo. Aliás, já
está  brilhando.  Até  porque  tem  um  pai  maravilhoso,  uma  família  maravilhosa,
abençoada. Continue; vá em frente; estaremos juntos. Você merece. Um belíssimo
futuro o aguarda. Preste atenção: você é privilegiado, porque é filho desse paizão,
que realmente mexe com o coração da gente. O Tião é uma pessoa diferente. Ele
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conseguiu, Adelmo, prover-se, de forma diferente, de todos aqueles ornamentos que
realmente dão luz a qualquer ser humano. Ele conseguiu reunir em uma única pessoa
tantos valores! Isso é algo raro. Se você quiser ver a humildade, olhe para o Tião;
simplicidade, olhe para Tião; a sabedoria, olhe para o Tião; o espírito generoso, olhe
para o Tião; o bom caráter, olhe para o Tião; se você busca aquele valor que nos
empurra,  a fé,  olhe para o Tião. Então o Tião realmente consegue agregar todos
esses valores de forma realmente impressionante. Sebastião, um abraço, obrigado
por tudo. O Tião é muito experiente. Falei aqui, e é verdade, sempre gosto de ouvir o
Adelmo,  gosto  de  ouvir  essas  pessoas  mais  experientes.  É  bom  quando  temos
oportunidade de buscar aquele equilíbrio, com aquela garra, aquela juventude, aquele
ímpeto criativo e sonhador do jovem; mas também ter a oportunidade de contar, Zé
Maia,  com a sabedoria dos mais  vividos.  E ele carrega uma sabedoria realmente
diferente, ele é sábio. Sobretudo nos momentos de maior turbulência, sempre gostei
de  ligar  para  o  Tião,  de  incomodá-lo,  de  pedir  o  seu  aconselhamento.  Portanto,
Sebastião Costa, tenho muito orgulho da sua vida e da sua história, porque todos nós
temos  muito  orgulho  da  sua  vida  e  da  sua  história.  Todos  nós.  Você  realmente
consegue certa unanimidade por sintetizar todos esses valores sublimes e sagrados
dos mineiros e das mineiras. Portanto deixo um abraço superespecial a todos. Vamos
continuar  por  aí.  Cada  um  de  um  jeito,  cada  um  na  sua  trincheira,  mas  todos
carregando esse belo ideal. Esse belo e abnegado jeito de servir, de fazer o bem, de
ajudar,  de  construir  uma  vida  melhor  para  quem  precisa,  sobretudo.  Todos  nós
estamos no exercício da vida pública para servir, Duarte, acima de tudo aos mais
pobres, acima de tudo aos mais carentes, acima de tudo àqueles que mais precisam.
Às vezes nossos problemas aparecem pela frente; e falo que felizes não são aqueles
que  não  têm  problemas,  felizes  são  aqueles  que  sabem  enfrentar  e  superar  os
problemas. Essa é a beleza da vida, essa é a grande virtude de qualquer ser humano.
Portanto, desejo-lhe um Natal maravilhoso e abençoado. Obrigado por tudo. Peço
desculpas,  peço  perdão,  porque  tenho  um  evento  às  19h30min  e  estou  muito
atrasado. Gostaria ainda de ouvir todos os apartes em relação aos nossos queridos
colegas, mas digo, cada dia mais forte, cada dia mais revigorado, Wander, que estou
muito feliz por tudo que vocês fizeram pela Assembleia, por tudo que estão fazendo
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pela Assembleia, por Minas. Aí fico muito à vontade para andar por Minas, para andar
pelo Brasil, e falar que a Assembleia de Minas realmente é a melhor Assembleia do
Brasil. Qualquer um de nós aqui pode debater com qualquer jornalista, com qualquer
cidadão,  com  qualquer  pessoa,  e  terá  orgulho  em  verificar  os  aspectos  em  que
tivemos os avanços partilhados por esta Casa, sob qualquer aspecto, sob qualquer
prisma.  Qualquer  um  de  nós  pode  debater,  com  muita  energia  e  com  muito
entusiasmo,  sob  qualquer  ponto  de  vista,  que  tenho  certeza  absoluta  de  que  a
Assembleia  sempre  inspirará  o  próximo,  que  a  Assembleia  sempre  inspirará  as
instituições, que a Assembleia sempre será a avalista das liberdades democráticas,
que a Assembleia sempre será parte não de problema, mas de solução. Solução essa
que haverá de garantir  dias de prosperidade, de alegria,  de decência e, acima de
tudo, de justiça social para todas as mineiras e para todos os mineiros. Um grande
abraço, que Deus abençoe vocês. Vamo-nos encontrar pela vida afora. E parabéns,
parabéns a todos vocês, que fizeram parte e que estão fazendo parte dessa história
belíssima,  dessa  saga belíssima e  abençoada,  que  engrandeceu  e  engrandecerá
ainda mais  a nossa querida e amada Minas Gerais.  Faça o favor,  deputado Hely
Tarqüínio. Muito obrigado, um abraço.

O presidente (deputado Hely Tarqüínio) - Com a palavra, pela ordem, o deputado
Gustavo Corrêa.

O deputado Gustavo Corrêa  -  Procurarei  ser  extremamente  breve e rápido nas
minhas colocações, até porque todos nós tivemos uma semana de muito trabalho, de
muita  luta,  de  grandes  embates.  Mas  eu  não  poderia  deixar  de  utilizar  deste
microfone para fazer algumas colocações, sobretudo em função de vários amigos e
companheiros  que  se  despedem  momentaneamente  deste  Parlamento.  Quero
começar pegando, deputado Dalmo Ribeiro Silva, uma deixa na sua colocação. Você
dizia que ali tínhamos uma constelação. Aproveitando o bom momento que o futebol
mineiro me deu no ano de 2014, posso dizer que temos uma seleção de craques. Na
zaga,  começamos  com  dois  grandes  zagueiros  que  jamais  se  furtaram  de  suas
obrigações, de suas responsabilidades, sobretudo de suas lealdades: os deputados
Zé  Maia  e  Célio  Moreira.  O  deputado  Zé  Maia,  durante  12  anos,  aliás,  8  anos,
presidiu de forma brilhante a comissão que posso dizer, se não a mais delicada, a
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que  exatamente  procura  e gere  os  recursos  em nosso estado,  fazendo com que
sejam  mais  bem-aplicados,  principalmente  em  benefício  da  população.  Quero,
deputado Zé, dizer publicamente que tenho certeza de que a vida pública ainda lhe
guarda grandes momentos, mas quero dizer  sobretudo que leve  sempre a minha
admiração pela forma correta e íntegra e pela dedicação com que vestiu a camisa
deste  governo que ora  se encerra,  em 31 de dezembro.  Da mesma forma,  esse
grande amigo, esse grande companheiro. Temos certeza de que, como todos desta
Casa, continuaremos essa amizade que construímos. Digo sempre que o Célio é um
sujeito diferente, um sujeito que gosta das coisas boas, gosta de viajar, tem o coração
maior do mundo, a alma pura, espírito cristão, é um excepcional pai de família, um
grande amigo e um grande companheiro. Tenho certeza, Célio, da mesma forma que
os  outros,  de  que  sua  ausência  nesta  Casa  será  momentânea,  mas  que  essa
amizade que construímos,  como praticamente  vizinhos  de  gabinete,  vai  prosperar
pelo resto de nossa vida. Vou continuar sempre aprendendo com você, ouvindo seus
conselhos, suas ideias, puxando minhas orelhas quando tinha de puxar. Que Deus
continue o iluminando e protegendo. No meio de campo, temos esses dois grandes
baluartes: os deputados Adelmo e Tião. Depois vou falar um pouco de cada um. No
ataque, duas mulheres, até porque os louros têm de ser sempre delas. Digo, Luzia,
sem falsa modéstia, quem dera se na vida pública tivéssemos mais mulheres. Vocês,
mulheres, você, Maria Tereza e outras tantas que aqui já estiveram, são muito mais
sensíveis que nós, homens, e têm uma alma e uma vontade de servir muito maiores
do  que  qualquer  um  de  nós.  Você  aqui  chegou  fruto  do  seu  trabalho,  da  sua
dedicação, da sua experiência como presidente de um parlamento e sabe que era
fundamental administrar as diferenças e as divergências partidárias. Nesta Casa você
sempre se colocou muito bem, de forma tranquila, defendendo suas ideias e seus
ideais. Tenho certeza de que - e dizia isso ao prefeito Márcio Lacerda nesta semana -
você será extremamente útil  não à administração do prefeito,  mas sobretudo aos
belo-horizontinos e aos mineiros, porque, querendo ou não, Belo Horizonte é a capital
do nosso estado e a vida pública certamente lhe irá proporcionar grandes alegrias e
grandes vitórias.  Em relação ao Adelmo e  ao  Tião,  digo  que os dois  têm muitas
afinidades. Sempre que assomavam a esta tribuna, o deputado Adelmo muito mais
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que o deputado Sebastião Costa, eu fazia questão de estar aqui, sentado, ouvindo e
aprendendo. O deputado Adelmo sempre com suas colocações serenas, tranquilas,
nos embates mais duros, trazia aquela palavra que nos levava a uma reflexão maior.
Adelmo, foi uma vitória em que fiquei feliz em ver um colega que nos abandona, mas
irá  a  Brasília  e  continuará  representando  Minas  Gerais  na  Câmara  Federal.  Sua
vitória foi uma vitória com garra e dedicação. Lembro, quando disse que enfrentaria
essa jornada, que falou: “Gustavo, acho que já cumpri meu dever.  Se os mineiros
entenderem e se for  da vontade deles  que devo representá-los  em Brasília,  será
assim. Senão, vou continuar ao lado da minha esposa e da minha família”. Saiba que
aprendi muito com você. Temos as nossas diferenças partidárias, mas temos várias
ideias em comum. Você foi, sem dúvida alguma, um grande professor que aqui tive.
Que Deus continue iluminando-o e protegendo-o.

Com relação ao Tião, vou fazer duas confidências, as quais fiz hoje pela manhã, na
Comissão de Constituição e Justiça, mas agora vou fazer para você também, Davi. A
primeira delas, deputado Wander Borges, é algo que carreguei com muito sofrimento
dentro  do  meu coração,  porque de  forma involuntária  prejudiquei  ou  atrapalhei  a
continuidade  do  mandato  eletivo  do  deputado  Sebastião  Costa.  Nas  eleições  de
2002, ele ficou como suplente, e eu fiquei como suplente à sua frente. Por razões
extrapartidárias e extrapolíticas, o deputado Sebastião Costa foi obrigado a ficar dois
anos  como  suplente  de  deputado  da  coligação  àquela  época.  O  deputado  Hely
Tarqüínio lembrava hoje que ele foi o quinto suplente, então acabei prejudicando-o
indiretamente  também.  Carreguei  isso  dentro  de  mim  por  muitos  anos.  Fiquei
pensando: o deputado Sebastião Costa, tão experiente, iria fazer falta no Parlamento;
ele seria útil ao governador Aécio naquela época, mas estava sendo penalizado em
função deste jovem que se iniciou na vida pública. Lembro-me, como se fosse hoje,
deputado  Sebastião  Costa,  de  que,  em  2004,  quando  já  sabia  que  assumiria  o
mandato em função das eleições para prefeito, quando gozava férias em uma praia
no estado do Rio de Janeiro, estava conversando entre amigos e conheci uma moça,
que disse que estava agoniada porque precisaria ir embora da praia, pois seu pai iria
tomar posse como deputado. Eu perguntei quem era, e ela disse que era o deputado
Sebastião Costa. Então eu disse: vou começar a pagar os meus pecados agora. No
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dia em que eu for  embora você irá comigo,  porque eu também vou tomar posse
juntamente com seu pai.  Então, Tião, espero,  de alguma forma, tê-lo aliviado. Há
outra coisa que com certeza nos une e na qual me espelho. Da mesma forma como
você fez com Davi, eu também cheguei a este Parlamento por meio do meu pai. Um
belo dia, ele me perguntou se eu gostaria de enfrentar a vida pública. É uma situação
um pouco diferente da sua, pois meu pai já havia se ausentado do Parlamento há 12
anos. No entanto, assim como você fez com Davi - e tenho certeza de que se orgulha
muito disso, até porque eu também me orgulhei -,  meu pai me pegou, andou por
Minas  Gerais  do  meu  lado,  apresentando-me  a  seus  amigos  e  pedindo  que  eu
representasse o povo mineiro. Como eu disse, quiseram os mineiros que naquele
momento eu não chegasse aqui. Quem sabe, Davi - tenho certeza disso -, daqui a
um, dois, três, quatro anos estaremos aqui, eu e você, lembrando esse caso? Você é
um menino de ouro; mais do que isso, puxou as virtudes do seu pai e as qualidades
da sua mãe.  Tião,  saiba  que você foi  um professor  para  mim, a  nossa amizade
extrapola este Parlamento, e tenho certeza do que construímos nos últimos quatro
anos. Quando o meu telefone tocava - não me levem a mal os pares, mas não tenho
o hábito de atender o telefone - e via que era o deputado Sebastião Costa, jamais
deixava de atender, porque era sempre um conselho e uma opinião extremamente útil
para o meu futuro. Obrigado, Tião, por tudo. E vou terminar dizendo uma palavra que
você fala sempre: “bão”.

O deputado Duarte  Bechir  -  Sr.  Presidente,  deputado  Hely  Tarqüínio,  deputada
Luzia, amigos deputados Célio,  Adelmo, Zé Maia e querido Sebastião Costa. Cito
esses  parlamentares  porque  estamos  aqui  fazendo  as  nossas  menções
especialmente a eles  neste momento de despedida.  Quero me dirigir  a todos, ao
conjunto, não como os demais pares fizeram, individualmente. Quero falar da minha
emoção particular,  do  meu sentimento,  a  todos juntos.  Não quero particularizar  a
história e a vivência de cada um. Quando aqui chegamos, não sabemos de quem
seremos mais amigos. A conquista, sem ser notada, vai se construindo. Ela vai se
dando  pelas  ações  que  cada  um  tem  na  Casa,  daqueles  que  gostam  mais  das
atribuições de Plenário e de comissões. Cada um dos senhores e das senhoras tem
seu valor e sabe o quanto foi útil durante o mandato nesta Casa. O Adelmo está indo
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cumprir uma missão ainda maior no Congresso Nacional. A deputada Luzia tentou o
mesmo caminho, mas não foi ainda desta vez que teve sua passagem tirada para, em
Brasília,  representar  os  mineiros.  Célio  e Zé Maia tentaram a reeleição,  mas não
foram felizes. O deputado Sebastião Costa tentou que o Davi ficasse em seu lugar,
cumprindo aqui o papel que o Sebastião realizou com denodo, com honradez, com
carinho.  Olho,  Sebastião,  um deputado do PT,  que  é  o  André  Quintão,  e  vejo  o
carinho,  a atenção e  o  respeito que ele tem por  V.  Exa.,  em razão do zelo  pela
comissão, talvez uma das mais importantes desta Casa, que é a CCJ. Lembro-me,
deputado Sebastião Costa, de determinado momento dessa comissão. Eu não era
membro dela, mas estava ali  representando um dos pares. Lá fora havia algumas
placas zombando de V. Exa. Falavam sobre idade. Talvez aquelas pessoas fossem
contrárias ao pensamento de V. Exa. como membro da CCJ, espinhosa que é. V. Exa.
olhava a placa, que dizia que alguém que já tinha ido embora viria buscar V. Exa., em
razão da idade que tinha. V. Exa.  lia  e brincava conosco,  aceitando, com espírito
altruísta,  a  brincadeira  da  pessoa  que  estava  zombando  de  você.  Célio  Moreira,
lembro-me perfeitamente quando estivemos em uma penitenciária fazendo visita em
representação a esta Casa. Lembro-me de cada parte, de cada momento que vivi
com os  senhores  e  com a  senhora,  deputada Luzia  Ferreira,  neste  ambiente  de
trabalho. Trouxe-lhes um poema de Henfil que sintetiza este momento: “Se não houve
frutos, valeu a beleza das flores. Se não houve flores, valeu a sombra das folhas. Se
não houve folhas, valeu a intenção da semente”. Tenho certeza de que as sementes
que a senhora deputada e os senhores deputados plantaram geraram muito fruto.
Tenho  certeza,  Adelmo,  que  desta  vez  não  vamos  discordar  nesse  pensamento
porque todos os senhores plantaram, plantaram, colheram e deram flores e frutos.
Esta Casa e o povo de Minas, a todo instante, reconhecerão o que os senhores e as
senhoras  fizeram  pelo  bem  dos  mineiros  e  desta  Casa.  A  todos  o  meu
reconhecimento e a minha gratidão pelo excelente trabalho que aqui  realizaram e
pelo que deixaram construído a favor de Minas e dos mineiros. Parabéns a todos.
Sentirei muito a falta de cada um de vocês no convívio nesta Assembleia. Que Deus
os proteja.

O  deputado  Rogério  Correia  -  Deputado  Hely  Tarqüínio,  quero  também,  bem
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brevemente, fazer uma homenagem a todos os companheiros que saem da trincheira
do Parlamento para outras lutas. Quero lembrar-me de cada um deles com aquilo que
deixaram de positivo  para nosso povo,  para  nossa luta.  Deputado Zé Maia,  aqui
presente, espero que consigamos avançar mais na reforma tributária, sobre a qual V.
Exa. tanto falou, para valorizar os municípios e os estados. Precisa haver, de fato,
igualdade maior entre os entes federados. Adelmo tentará nos ajudar nisso. Não é
coisa fácil. Quero lembrar Zé Maia nessa luta. Sua bandeira sempre esteve presente
na Comissão de Fiscalização Financeira. Tomara que possamos avançar mais nesse
sentido.  Gostaria  de  lembrar  também  o  companheiro  Célio  Moreira.  Quando
lembramos  Célio  Moreira,  lembramos  o  Barreiro,  o  metrô  que  não  foi  feito,  que
precisa chegar até lá. Tomara que tenhamos mais felicidade nessa luta do Célio. Ele
vai continuar lutando lá no Barreiro. Vamos nos lembrar de você sempre que essa
pauta estiver  aqui.  Lembro-me da Luzia já  no PCB. Éramos bem radicais,  não é,
Luzia? Eu continuei um pouco mais radical, e você ficou mais madura. Não é a idade,
Luzia, já estou passando da idade. A Luzia é companheira de lutas, de liberdades
políticas. No Parlamento tivemos algo em comum. Eu e ela praticamente ficávamos
sozinhos como puxadores. Agora vou precisar de apoio na defesa dos homossexuais,
dos  travestis.  É  uma luta  que precisa  ser  encarada porque a  homofobia  é  muito
grande. Bolsonaros existem por todos os lados. Luzia foi uma guerreira, e eu buscava
acompanhá-la.  Acho  que  é  uma  luta  difícil,  é  incompreendida.  Há  muitos
preconceitos, e a Luzia estava sempre presente. Quero me lembrar de vocês sempre
que essa pauta estiver aqui. Meu amigo Tião Costa teve meu voto para o Tribunal de
Contas, mas não foi desta vez, não é, Tião? Quero me lembrar do Tião quando eu for
à Zona da Mata. Vou me lembrar dos agricultores familiares. Sou nascido em Belo
Horizonte, mas minha família é de São João do Manhuaçu. Sempre brinco com o Tião
perguntando-lhe  como  está  nossa  Zona  da  Mata,  para  que  ele  possa  continuar
ajudando a região da Zona da Mata, que precisa muito. Sempre que esse assunto
surgir  aqui,  Tião,  vamos  nos  lembrar  de  você.  O companheiro  Adelmo vai  tomar
posse em Brasília, e, por falar nisso, a presidenta Dilma está sendo diplomada agora.
Um abraço para  nossa presidenta  Dilma,  mulher  e  presidenta  da  República  pela
segunda vez. Ela foi a primeira mulher a se eleger no Brasil e agora é eleita pela
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segunda  vez.  O  deputado  Adelmo  vai  chegar  lá  com  tarefas  importantes  com  a
presidenta diplomada. Ela agora também é presidenta do Mercosul. Esse assunto foi
muito discutido pelo deputado Adelmo. Adelmo, V. Exa. vai nos ajudar lá, vai ajudar
Minas Gerais nas tantas obras do PAC. A presidenta Dilma está comemorando este
ano os R$1.000.000.000.000,00 de obras do PAC no governo dela. Você fica com a
tarefa  de  trazer  algumas  delas  para  cá,  como  o  metrô,  que  já  lembrei,  o  Anel
Rodoviário e a continuação da BR-381. São lutas importantes, e vamos nos lembrar
do deputado Adelmo. É isso. Queria dizer aos companheiros que as lutas que vocês
travaram  aqui  continuarão.  Vocês  foram  peças  fundamentais  em  todas  elas.
Parabéns e obrigado pela convivência.

O deputado Antônio Carlos Arantes - Queria manifestar minhas palavras de carinho
e respeito pelos amigos que estão deixando a Casa. Deputado Adelmo, se há uma
coisa que admiro nas pessoas é elas terem rumo. V. Exa. não anda em zigue-zague,
marca o rumo, e podemos confiar. Passei a admirá-lo muito por vários motivos. Um
deles foi que V. Exa., naturalmente, não seria um deputado do PT que levantaria a
luta pela negociação da dívida pelos estados. V. Exa., com muita frequência e com
muita  vontade,  levantou  a  bandeira  da  negociação  da  dívida  dos  estados,  a
inviabilidade de estados e municípios com esse modelo de distribuição, de cobrança
de juros sobre as dívidas dos estados. Isso me marcou muito. É a nossa luta juntos
pelo queijo, na defesa dos mais humildes das feiras livres, que precisavam vender
seu produto e que tinham dificuldade devido a uma legislação burra. Você também
estava muito do nosso lado, ajudando-nos bastante. E tivemos vitórias. Parabéns, o
Congresso ganhará um grande político, um homem preparado. Você está no ponto,
está maduro para ir para Brasília. Acho até que a capital  federal é um lugar mais
importante para você do que aqui. O deputado Sebastião Costa é esse homem de
fala mansa, um verdadeiro mineiro, humilde, mas um dos homens mais preparados
para legislar. Falo, deputado Sebastião Costa, que eu tinha muita vontade de ter esse
seu lado também. Mas Deus dá os dons de cada um. Você é um homem por quem
tenho uma admiração muito grande. Você é um verdadeiro legislador, cumpriu seu
trabalho, sua missão. Parabéns. Que Deus o proteja e que essa sua marca passe
para o seu filho, que, se Deus quiser, chegará aqui também, e não demorará muito.
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Agora foi a primeira tentativa, mas ele virá também. Queria também manifestar o meu
carinho pela deputada Luzia Ferreira, que conquistou não só a mim, mas a nós todos
com esse jeito de acolher as pessoas, de ciscar para dentro, de chamar para perto.
Esse  seu  lado  fez  muito  bem  para  esta  Casa,  fez  muito  bem  para  quem  você
representa. Graças a Deus, temos muita esperança de que você ainda representará
muito. O futuro ainda espera de você muita contribuição para as pessoas que mais
precisam.  Estaremos  torcendo  muito  por  você.  Tenho  certeza  de  que  continuará
fazendo o bem e fazendo bonito. Que Deus a proteja também. O deputado Célio
Moreira também foi uma surpresa. Você corria muito, deputado Célio Moreira, tinha
muito apoio, mas as urnas não foram verdadeiras com você. Mas você fez por onde.
Andei  muito  nos  seus  rastros  e  vi  o  tanto  que  trabalhou.  Vi  aqui  também muita
determinação  na  defesa  do  meio  ambiente,  que  está  precisando  de  tantos
defensores. Você não se omitiu, fez o seu trabalho, fez a sua parte. Tenho certeza de
que você também ainda tem muito pela frente, muito a contribuir; é uma questão de
passagem.  Não  tenha  dúvida  de  que  continuará  atuando  e  terá  outras  grandes
oportunidades. Saiu daqui há pouco a deputada Maria Tereza Lara, pessoa também
muito séria. É gostoso estar perto dela, conversar, ver suas atitudes também. Ela não
tinha radicalismo, é uma pessoa muito equilibrada. O deputado Zé Maia também fará
muita falta. Deputado, você é uma das pessoas que mais contribuíram nesses oitos
anos que estive aqui. Antes eu não estava, mas estava vendo o seu trabalho. Ele é
um homem preparadíssimo. Foi uma pena. O nosso Parlamento perde um grande
estadista,  um  homem  que,  nos  momentos  em  que  o  Parlamento  passava  por
dificuldades, teve um papel fundamental. É até uma pessoa peituda, como dizem na
roça, que enfrenta os desafios, os problemas. Da mesma forma, é novo, preparado e
não tenho dúvida de que ainda poderá contribuir muito. O deputado Carlos Mosconi,
que acabou de sair, é uma pessoa que contribuiu muito para a saúde brasileira. Ele
nos  faz  refletir  se  vale  a  pena  ser  político.  Ele  passou  por  muitas  dificuldades
maldosas, mas é um homem que fez tão bem para a saúde e faz tão bem para as
pessoas. E ainda houve pessoas que quiseram prejudicá-lo. É um homem que só faz
o  bem,  não prejudica  ninguém.  Mas  temos  de  pensar  no  lado bom.  O deputado
Carlos Mosconi tem uma história de família, de seu pai, o Sr. Alcides Mosconi. Ele,
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como parlamentar, também fez um grande trabalho. Que Deus proteja cada um de
vocês e suas famílias. Aqui é uma passagem, haverá muito ainda pela frente. Muito
obrigado a todos.

O deputado Fred Costa - Boa noite a todos e a todas. Vou ser bem breve para dar
oportunidade  ao  Alencar  de  também  fazer  uso  da  palavra  o  quanto  antes.  Isso
demonstra  inclusive  como  nossos  pares  que  ora  se  despedem  desta  Casa  são
admirados e contam com o respeito dos demais deputados, não só daqueles aqui
presentes, mas de todos que já  externaram seu sentimento com a perda que vai
representar a ausência de cada um dos senhores e das senhoras no Parlamento
estadual. Rapidamente gostaria de me dirigir a cada um, podendo não só lembrar de
passagens, mas de suas qualidades marcantes. Não por acaso, até pelo fato de ter
convivido mais tempo nos parlamentos - aí  se vão 10 anos, uma década -, tive o
prazer  de estar  ao lado da Luzia Ferreira.  Muito mais que uma deputada,  é uma
militante política e ideológica. Através da sua vontade, do seu idealismo, conseguiu o
que é raríssimo no mundo e num país que ainda é preconceituoso, mesmo tendo uma
mulher  à  frente  da  Presidência  da  República:  não só  foi  a  primeira  vereadora  a
presidir a câmara municipal como também a primeira mulher a assumir, mesmo que
por um período efêmero, a prefeitura da nossa querida capital, Belo Horizonte. E por
onde  passou,  deixou  uma de  suas  marcas  fundamentais:  a  cumplicidade  com  o
projeto político. Sempre se caracterizou por ter um lado e ser fidedigna a ele, até
impondo  a  si  própria  algum  sacrifício.  Portanto,  Luzia,  quero  cumprimentá-la
verdadeiramente. Sem sombra de dúvida, você fará muita falta nesta Casa pela sua
capacidade e - vou me utilizar até de uma metáfora - pela sua luz, que realmente
ilumina  seu  redor.  Sempre  tive  um  carinho  especial  por  você,  mesmo  que,  em
determinados  momentos,  tenhamos  tido  discussões  acaloradas  quando  você  era
presidente e eu vereador da câmara. Naquela oportunidade, em certos momentos,
me opus com veemência aos projetos do Executivo, mas sempre com respeito mútuo.
Desejo, não para você, porque talvez seja um sacrifício, mas para a sociedade, que
você possa brevemente exercer seus préstimos relevantes a serviço da coletividade.

Encerramento
O presidente - Esgotada a hora destinada a esta reunião, a presidência a encerra,
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convocando as deputadas e os deputados para as extraordinárias de logo mais, às 20
horas,  e de amanhã,  dia 19,  às 9 horas,  nos termos dos editais  de  convocação.
Levanta-se a reunião.

ATA DO EVENTO REALIZADO NA 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 16/12/2014

Presidência dos Deputados Dinis Pinheiro e Ivair Nogueira
Sumário:  Destinação  da  Interrupção  dos  Trabalhos  Ordinários  -  Apresentação

Musical - Composição da Mesa - Registro de Presença - Exibição de Vídeo - Palavras
do  Deputado  Dinis  Pinheiro  -  Homenagem  do  Centro  Mineiro  de  Referência  em
Resíduos -  Palavras do Deputado Ivair  Nogueira -  Palavras do Deputado Wander
Borges  -  Palavras  do  Deputado  Gil  Pereira  -  Palavras  do  Deputado  Alencar  da
Silveira  Jr.  -  Palavras  da  Deputada  Liza  Prado  -  Palavras  do  Deputado  Ulysses
Gomes - Palavras do Deputado André Quintão - Palavras do Deputado Dalmo Ribeiro
Silva - Palavras da Deputada Luzia Ferreira - Palavras do Deputado Carlos Pimenta -
Palavras do Deputado Luiz Humberto Carneiro - Palavras do Deputado Antonio Lerin
-  Palavras do Deputado Gustavo Corrêa -  Palavras do Deputado Hely Tarqüínio -
Palavras do Deputado Dilzon Melo - Palavras do Deputado Célio Moreira - Palavras
do Deputado Romel  Anízio  -  Palavras  do  Deputado Luiz  Henrique -  Palavras  do
Deputado Rômulo Viegas - Palavras do Deputado Antônio Carlos Arantes - Palavras
do Deputado Duarte Bechir - Palavras do Deputado Bonifácio Mourão - Palavras do
Deputado Arlen Santiago - Palavras do Deputado Adelmo Carneiro Leão - Palavras
do  Deputado  Zé  Maia  -  Palavras  do  Deputado  Carlos  Mosconi  -  Palavras  do
Deputado Paulo Lamac - Palavras do Deputado Lafayette de Andrada - Palavras do
Deputado Vanderlei Miranda - Palavras do Deputado Cássio Soares - Palavras do
Deputado  Sebastião  Costa  -  Palavras  do  Deputado  Paulo  Guedes  -  Palavras  do
Deputado  Rogério  Correia  -  Palavras  do  Desembargador  Herbert  José  Almeida
Carneiro - Palavras do Sr. Leonardo Vieira Costa.

Destinação da Interrupção dos Trabalhos Ordinários
O locutor - Destina-se esta parte da reunião ao pronunciamento de agradecimento

do deputado Dinis  Pinheiro pela convivência fraterna com deputados e servidores
durante sua trajetória nesta Casa.
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Apresentação Musical
O locutor - Ouviremos a Orquestra Jovem Viola das Gerais, interpretando a música

Cálix bento, canção folclórica adaptada por Tavinho Moura.
- Procede-se à apresentação musical.

Composição da Mesa
O locutor - Convidamos a tomar assento à mesa os Exmos. Srs. José Geraldo de

Oliveira Prado, secretário de Estado de Saúde; e Carlos André Mariani Bittencourt,
procurador-geral  de justiça de Minas Gerais;  as Exmas. Sras. conselheira Adriene
Andrade, presidente do Tribunal de Contas do Estado; 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;
José Alves Viana,  conselheiro do Tribunal de Contas do Estado; deputado federal
Weliton Prado; vereador Wellington Magalhães, representando a Câmara Municipal
de Belo Horizonte; e deputados Ivair Nogueira, Hely Tarqüínio e Alencar da Silveira
Jr.; e a Exma. Sra. Adriana Moreira Pinheiro, esposa do deputado Dinis Pinheiro.

Registro de Presença
O  locutor  -  Registramos  e  agradecemos  as  presenças  da  Sra.  Ione  Pinheiro,

deputada eleita para a 18ª Legislatura; do Exmo. Sr. Professor Wendel, vereador da
Câmara Municipal de Belo Horizonte; do Exmo. Sr. Cloves Benevides, subsecretário
de Políticas sobre Drogas; e da Exma. Sra. Gláucia Brandão, secretária municipal de
Políticas Sociais de Belo Horizonte.

Exibição de Vídeo
O locutor - Convidamos os presentes a assistir a um vídeo sobre a trajetória política

do deputado Dinis Pinheiro.
- Procede-se à exibição do vídeo.
O locutor - Ouvimos o coral de alunos do 2º ano do ensino fundamental da Escola

Estadual  Professor  Leon  Renault,  da  Superintendência  Regional  de  Ensino
Metropolitana B, e o coral de alunos do 2º e 4º anos do ensino fundamental da Escola
Estadual Jornalista Jorge Paes Sardinha, da Superintendência Regional de Ensino
Metropolitana C, que interpretaram a música Amigos para sempre, de Carlos César.

O presidente (deputado Ivair Nogueira) - Com a palavra, para seu pronunciamento,
o deputado Dinis Pinheiro.
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Palavras do Deputado Dinis Pinheiro
O Cerimonial já me conhece - não vou usar isso aqui -, por isso, me perdoem, mas

vou quebrar  as formalidades.  Este é o Dinis  Pinheiro.  Quero saudar  cada um de
vocês:  obrigado,  obrigado,  obrigado.  Palavra  tão  singela,  pura,  que traduz  minha
gratidão a cada um de vocês. Obrigado, Minas. Obrigado, amada Minas Gerais. Eu
gosto de alegria. Sintam-se à vontade, vocês estão em casa. Não é, Lindenberg? Não
é, Márcio? Alegria, para cima.

Deputado Mosconi, estou relembrando o dia em que fui a Poços de Caldas. Havia
algumas pessoas, moças, moços - você se lembra, tio Vavá? - com rostinhos tristes.
Foi logo depois do 1º para o 2º turno, e eles me abraçavam. Mas eu falei: “Eu não
quero isso. Não foi dessa maneira que vocês me encantaram. Eu quero alegria, força,
vibração, energia”. É ou não é, deputado Mosconi? Não é isso?

Ao  preparar-me para  a  reunião  de  hoje,  às  vésperas  do  encerramento  da  17ª
Legislatura,  projetou-se  em  minha  tela  mental,  como  verdadeiro  filme,  a  visão
retrospectiva dos últimos 20 anos de minha vida pública. Falo que ingressei na vida
pública desde o nascimento. Nessa visão o que mais me emocionou foi a constatação
de que nunca me vi sozinho em jornada que já completa duas décadas. Senti essa
solidariedade,  Amilcar,  desde que aqui  cheguei,  nos  idos de  1994,  sendo o  mais
jovem parlamentar eleito para aquela legislatura. Nessa retrospectiva do caminhar, no
exercício da função que me fora confiada pelos mineiros, na condição de empregado
que sou, superando os desafios, vi  reforçado meu ideal: lutar por aqueles que, no
limiar da exclusão, não tinham vez nem voz. Relembro, Mourão, os primeiros passos
ao revisitar minha singela história de vida, as dificuldades, os percalços, os momentos
em que a exaustão dava sinais de alerta e aqueles onde a prece ao Pai Celestial se
fazia presente: “Dai ao vosso servo a vossa força”.

Filho de um simples e exemplar aluno da escola da vida, aprendi com meu amado
pai, Tonico Pinheiro, que a política nobre e dignificante é o instrumento mais vigoroso,
Ademir,  de  transformação  dessas  pessoas.  Aprendo  ainda  com  minha  querida  e
amada mãe, Profa. Irene Pinheiro, que a vida só é verdadeiramente vivida quando se
destina à felicidade dos outros. Sedimentado nesse alicerce familiar, percorremos o
caminho que nos trouxe a este momento.
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Foram anos de luta e superação - viagens sucessivas, compromissos constantes,
noites indormidas, outras passadas sob cochilo no carro, na privação do convívio com
os queridos  familiares  -,  mas um tempo movido,  permanentemente,  pela  fé,  pelo
entusiasmo e pelo superior amor a Minas. Sentimentos diversos se fazem presentes
no percurso do passado, que podem ser sintetizados nas palavras do grande Nelson
Mandela: “Após atingir o topo de uma alta colina, tudo o que descobrimos é que há
muitas  outras  colinas por  escalar”.  Sim,  outras  colinas e caminhos haveremos de
escalar e percorrer, se Deus assim o permitir, sempre acalentados pelo mesmo sonho
de partilhar de uma Minas mais fraterna, solidária e cristã.

Deixo este Parlamento, ao final de janeiro próximo, com o sentimento do dever
cumprido e com a consciência tranquila.

Procurei  fazer  o  melhor,  buscando  ser  um  bom  empregado  do  povo  mineiro,
buscando sempre o acolhimento, pelo Legislativo, dos mais pobres.

Na  minha  caminhada  houve,  sim,  erros  e  faltas,  mas  posso  afiançar-lhes  que
nenhum deles, nenhuma delas aconteceu de forma voluntária. Impõe-se, todavia, o
meu pedido de perdão pelas falhas cometidas, pelas palavras inúteis, pelas mágoas
que tenha causado.

Movido por ideais aos quais outros se somaram, pude concretizar o sonho de abrir
as portas da Assembleia à gente simples e humilde que aqui agora encontra seu
lugar no Estado democrático.

Tivemos a oportunidade de concretizar, entre tantas iniciativas, o seminário Pobreza
e Desigualdade; a campanha nacional para aplicação de 10% da receita da União na
saúde  pública;  a  campanha  de  combate  às  drogas,  especialmente  ao  crack;  a
renegociação  das  dívidas  estaduais;  a  criação  das  Comissões  permanentes  de
Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência e de Prevenção e Combate ao Uso
de Crack  e  Outras  Drogas;  a  instituição do ICMS Solidário;  a  Bolsa Reciclagem,
André,  em  apoio  aos  catadores  de  resíduos;  o  Observatório  do  Idoso,  o  Fundo
Estadual do Idoso, a implantação do passe livre intermunicipal e o incentivo à vida, o
incentivo à doação de órgãos.

Foram,  pois,  muitas  frentes  de  luta,  de  realizações  e  de  conquistas  neste
quadriênio, sem deixarmos de lado o reconhecimento à memória e à história,  aos
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nossos bens culturais. Inauguramos o Memorial da Assembleia e instituímos o Dia do
Barroco  Mineiro,  assim  como celebramos,  neste  ano,  os  200  anos  da  morte  de
Aleijadinho, exaltando sua admirável obra de arte, sua obra imortal.

A abolição do voto secreto nesta Casa; as medidas de austeridade e transparência
adotadas neste Parlamento, com extinção de salários e gratificações extras, assim
como, caro amigo Correia, o impedimento da contratação pelo Estado de pessoas
que não tenham a ficha limpa são outras  tantas  iniciativas asseguradas por  esta
legislatura.

Estivemos presentes em todas as regiões do Estado, com as audiências públicas e
as  reuniões  de  prestação  de  contas,  ampliando,  constantemente,  os  meios  de
interação  e  de  comunicação  entre  o  Legislativo  e  a  sociedade.  E  assim,  Srs.
Deputados, devo tudo a vocês.

E,  assim  como  o  papa  Francisco,  posso  dizer  que  “as  alegrias  mais  belas  e
espontâneas que vi ao longo da minha vida são as alegrias de pessoas muito pobres
que têm pouco a que se agarrar...”.

Sras.  Deputadas,  Srs.  Deputados,  senhoras,  senhores,  servidores  desta  Casa,
mineiros,  mineiras,  prefeitos,  vice-prefeitos,  vereadores,  lideranças,  amada  Minas,
querida  imprensa,  no  embalo  de  tantas  lembranças,  dentro  de  mim  foi  também
surgindo, naturalmente, uma forte expressão de gratidão, inscrevendo naquela tela
mental,  em  letras  douradas,  um  amplo,  geral  e  irrestrito  “muito  obrigado”!  Que
começa pelo Pai  Celestial,  por  tudo que fiz,  pelo trabalho que realizei;  aos meus
familiares, ao berço em que nasci, na querida Ibirité natal, a que se juntam Sarzedo e
Mário Campos, porque lá se iniciou esta história genuína da família Pinheiro, que teve
como precursor o saudoso paizão, Tonico Pinheiro.

Agradeço aos  amigos presentes,  aos  que já  partiram, aos  que estão  distantes,
àqueles  que  pude  ajudar,  compartilhando  a  vida,  o  trabalho,  a  dor  e  a  alegria.
Gratidão, amigo Ivan, que se estende ao apoio e à força de minha querida e amada
esposa, Adriana, e dos amados filhos, Dinis Samuel e Ana Clara; aos meus irmãos, a
todos os familiares, aos nobres colegas de Parlamento, aos dedicados servidores do
gabinete, à grande colaboradora Margarete, esta mulher de fibra; enfim, a todos os
funcionários desta Casa.
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Dinisinho já me ensinou,  ali:  não lhes vou dizer adeus nesta hora, Maria Elvira,
porque  esta  minha  despedida  do  Palácio  da  Inconfidência  nos  promete  novos
encontros no cenário político.

Senhoras,  senhores,  amada  Minas  Gerais,  nas  últimas  eleições,  amigo  Ivair,  o
resultado eleitoral adverso não empanou, de modo algum, a vitória interior que senti
com a generosidade do povo mineiro. As demonstrações, amigo deputado federal
Weliton - cheio de Prados, grandes irmãos -, de carinho, de apreço, de apoio, de
incentivo  que  recebi  em  todos  os  recantos  de  Minas  Gerais,  antes,  durante  e,
sobretudo, após as eleições de outubro passado, são manifestações solidárias com
as quais jamais sonhara; estão aqui guardadas. Essa experiência intensamente vivida
me enriqueceu e me fortaleceu tanto  politicamente como moral  e espiritualmente.
Gestos espontâneos, amigo Célio, naturais, de idosos e de crianças, da juventude
mineira, olhos nos olhos, Carlinhos, Luís, de nossa gente boa e simples me fizeram
sentir-me mais mineiro do que nunca. Aprendi, Wander, portanto, que a verdadeira
vitória - prestem atenção, amigos, irmãos -, que a verdadeira vitória está na grandeza
da  dignidade,  na  colheita  dos  frutos  que  pudemos  captar  e  perceber  em  toda  a
extensão das nossas Alterosas. Senti, pois, que soube, como sempre almejei, ser um
bom mineiro nesta Assembleia e na presidência desta Casa, sentimento traduzido em
cada sorriso, nas demonstrações de alegria e contentamento de nossos encontros,
nos apertos de mãos sinceros, amigo Duarte, no abraço sentido e forte.

Não conheço, deputados; não conheço, deputadas; não conheço, amigos, irmãos,
mineiros  e mineiras,  meu futuro,  mas o sonho de partilhar  de  uma Minas melhor
permanece,  consciente  de  que  minha  vida  e  meu  caminho,  somente  o  supremo
Criador sabe onde irão chegar. Mas sei de algo que irei cumprir à risca, Pinheirinho,
firmemente, sob as bênçãos de Deus, neste futuro próximo, movido pelo pensamento;
melhor ainda, pelo sentimento que irá levar-me a renovar vínculos e ampliar o círculo
de amizades em todos os 853 municípios, descobrindo e identificando novos sonhos
e as maiores aspirações de nossa gente.

Dizem na França que um político sem mandato terá, Dra. Christiane, Dra. Adriane,
de fazer sua “travessia no deserto”, numa alusão ao Êxodo da Bíblia, à jornada de
Moisés com o  povo hebreu.  Hoje,  em Minas Gerais,  posso dizer  que irei  fazer  a
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travessia de um imenso pomar, cultivado com frutos e flores, rodeado por belo jardim,
construído e formado pelo trabalho que conta com a colaboração de muitos e que foi
realizado ao longo dos últimos 20 anos.

E assim o farei, Dr. Carlos André, voltando... Olhe que satisfação, a imprensa tanto
me  questionando!  Anote,  aí,  querida  imprensa,  que  assim  o  farei  voltando  a
atravessar vales e montanhas, rios e cerrados, nas planuras e nos alcantilados, por
esta nossa Minas Gerais afora.

Senhoras,  senhores,  queridos deputados,  quero dar-lhes neste momento,  amigo
Dalmo, uma palavra que traduz minha inabalável convicção de absoluta confiança
nos destinos de Minas Gerais e do Brasil. Antes de torcer contra o êxito de qualquer
novo governante, penso que, em primeiro lugar, cabe-nos o dever cívico de torcer
pelo  sucesso  do  Estado  e  do  País.  Oposição,  sim,  mas  vigilante,  séria,  firme,
patriótica, comprometida com o bem comum.

No horizonte  presente  e  no  tempo futuro,  o  controle  e  o  combate  à  corrupção
continuam sendo questões centrais de nossa República. Uma república que precisa
ser  reconstruída  para oferecer  saúde que dê dignidade à  vida  de  cada cidadã e
cidadão deste país.  República que precisa repensar e reestruturar  sua segurança
pública visando ao respeito à vida e ao direito do cidadão. República que necessita
expandir por todas as partes, em todos os níveis, uma educação que seja, de fato,
capaz de formar uma nova cidadania, consciente de seus direitos e de seus deveres,
de sua participação na vida política. Uma república de fato democrática e cidadã,
onde  os  sofridos  municípios  sejam  reconhecidos  e  tratados  como  base  viva  da
Federação brasileira, eis o que mais precisamos em nosso tempo, nesta hora!

Quero,  novamente,  expressar  meu  renovado  muito  obrigado.  Muito  obrigado  a
Minas;  aos  ex-governadores  Anastasia  e  Aécio;  ao  estimado  amigo  governador
Alberto Pinto Coelho; aos prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, lideranças; a todos os
mineiros; à nossa imprensa livre e democrática;  aos meus fiéis eleitores, que me
confiaram, nas últimas eleições parlamentares, a maior votação no Estado.

Agradecimento que se renova aos mineiros, ao incentivar a participação,  na 18ª
Legislatura,  de  minha  irmã  Ione  Pinheiro,  uma  mulher  lutadora,  de  garra,
determinada. Irmã não somente de sangue, mas também de ideais, sob o ideal maior
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de bem servir  ao  povo  mineiro.  Com a mesma alegria,  vejo  outro  irmão,  o  caro
Toninho  Pinheiro,  que,  com  sua  incansável  determinação  em  busca  do  melhor,
exercerá mais um mandato como deputado federal em Brasília.

Senhoras, senhores, queridos deputados, hoje começa um novo tempo e amanhã,
um novo dia.  Haveremos de nos reencontrar  muitas  vezes no  vasto e  desafiador
campo da atividade política. Confiando no processo de engrandecimento do País e de
superação de suas mazelas e nele disposto a continuar contribuindo, porque cada um
de nós sabe o que deve fazer e o que precisa ser feito. Elevo meu pensamento a
Deus,  ao  plano altíssimo do  Criador,  cuja  luz  haverá  de  continuar  iluminando  os
caminhos  futuros  de  Minas  e  do  Brasil;  e  oxalá  assim  seja!  De  nossa  marcha
também.

Até sempre! Até sempre, amigas e amigos de uma mesma caminhada, repetindo
alto e bom som a voz forte do poeta, como uma palavra de ordem: “Na esperança dos
que nada têm nos é dada a valentia e a coragem de lutar para a construção de um
mundo  melhor  para  todos!”.  Obrigado,  querida  e  amada  Minas  Gerais.  Deus  lhe
pague. Até um dia.

Homenagem do Centro Mineiro de Referência em Resíduos
O  locutor  -  Neste  momento,  ao  som  da  música  Romaria,  de  Renato  Teixeira,

interpretada  pela  Orquestra  Jovem  Viola  das  Gerais,  D.  Geralda,  catadora  de
materiais recicláveis da Asmare, faz a entrega ao deputado Dinis Pinheiro de uma
imagem de Nossa Senhora Aparecida feita com material  reciclado, obra do artista
Oceano  Cavalcante,  como  homenagem  do  Centro  Mineiro  de  Referência  em
Resíduos e dos catadores de materiais recicláveis do Estado de Minas Gerais.

- Procede-se à homenagem ao deputado Dinis Pinheiro.
O locutor  -  Assistimos  à  performance de Giulia  Torres,  do  professor  de  música

Medina  de  Oliveira,  da  Escola  Estadual  Professor  Leon  Renault,  e  da  Orquestra
Jovem Viola das Gerais, que interpretou a música Oh! Minas Gerais.

O presidente (deputado Dinis Pinheiro) - Com a palavra, o deputado Ivair Nogueira.
Palavras do Deputado Ivair Nogueira

Meu amigo deputado, irmão, presidente Dinis Pinheiro, ao cumprimentar-lo, quero
também  cumprimentar  todos  os  seus  amigos  que  vieram  prestar-lhe  essa
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homenagem maravilhosa. Sei que problema cardíaco você não tem. Eu, que não sou
homenageado, fiquei realmente arrepiado e emocionado. Imagino você ao receber
uma homenagem tão maravilhosa como essa. Dinis, seu sucesso não foi à toa. Você
tem a seu lado sua esposa maravilhosa, a Adriana. Você vem de uma família pela
qual  todos  nós  temos  o  maior  respeito.  Eu  particularmente  o  tenho  pela  figura
simpática da sua mãe, a D. Irene, que, naquela época de grandes dificuldades, em
que não havia escolas para estudar, quando ela dirigia a Fazenda do Rosário em
nossa  querida  Ibirité,  duas  irmãs  minhas  tiveram  o  privilégio  de  ali  se  formarem
professoras, virarem diretoras de escola e conduzirem sua vida.

Tive  oportunidade  de  conhecer  um  grande  político,  seu  saudoso  pai  Tonico
Pinheiro, que foi vereador de Betim quando Ibirité pertencia a Betim. Ele contribuiu de
forma bastante  positiva,  levando água para a  cidade,  que na época não a tinha,
porque vinha dos lados de Sarzedo e Ibirité. Então Betim buscou a capacitação de
água com a participação de seu pai. Hoje você tem uma família que tem tradição na
política,  começando por  você,  o  Toninho Pinheiro,  a Ione,  que vai  fazer  parte  da
Assembleia Legislativa conosco, e o Pinheirinho, prefeito de Ibirité.

Quero lhe dizer, Dinis Pinheiro, que você teve todo esse sucesso porque sempre foi
humilde  e  soube  compartilhar  as  facilidades  que  teve  ao  longo  de  sua  carreira
política. Você conquistou prefeitos e vereadores e teve o sucesso de uma grande
equipe  de  trabalho.  Queria  cumprimentar  a  Margareth,  a  Flavinha  e  os  demais
funcionários de seu gabinete, pois fazem parte do grande sucesso que implantou.
Digo, com muito orgulho, que você assumiu a presidência da Assembleia Legislativa
e implantou uma nova era de administração moderna do Poder Legislativo mineiro.
Você colocou, nesta Casa, atos que propiciaram a recuperação do prestígio político
da Assembleia Legislativa. Você colocou o povo mais perto da Assembleia, começou
a ir para o interior, a interiorizar as ações da Assembleia.

Amigo Lindenberg, você sempre ajuda a divulgar as coisas boas de Minas Gerais.
O Dinis teve o privilégio de conduzir esta Casa e saber, com muita competência, que
esta  Casa,  além  de  hoje  ter  os  melhores  profissionais,  tem  de  ter  um  grande
administrador.  Você,  sem dúvida alguma, deu demostração dessa competência, e,
acima de tudo, dessa grande humildade, com a qual sempre conduziu os trabalhos.
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Mesmo estando em lados opostos, apoiando outros candidatos ao governo e fazendo
parte de outra chapa, vi a demostração de que, na política, se pode estar em lados
opostos sem ser inimigo. E, da mesma forma, continuamos a nossa amizade.

Pude perceber, Dinis, que, em tantos projetos que trouxe para esta Casa, um deles
teve  um  significado  muito  importante:  o  Mais  Saúde.  Sem  dúvida  alguma,  você
conduziu esse projeto e rodou por todo o Estado, levando um tema de fundamental
importância. Com certeza, o legado que você deixa nesta Assembleia terá um valor
muito importante. Dinis, o mais importante é que você participou de uma campanha
política como candidato a vice-governador. Em muitas cidades do interior de Minas,
ouvimos do povo e de algumas lideranças que você deveria ser o cabeça de chave
da chapa e era o elemento ideal, pois é jovem. Claro que respeito o outro candidato,
pois também é muito bom, mas, na campanha política, você saiu de cabeça erguida.

E vejam o resultado de tudo isso, companheiro e irmão Dinis Pinheiro. Hoje, mesmo
tendo perdido na política e não tendo sido eleito vice-governador, você é lembrado
por todos nós, deputados estaduais e federais e lideranças, que reconhecem, na sua
ação, visão política, na sua competência e, acima de tudo, no seu vislumbramento,
que  o  futuro  lhe  reserva  algo  promissor  e  que,  com  certeza,  irá  galgar  cargos
importantes  num  futuro  muito  próximo,  exercendo-os  em  Minas  Gerais  e  dando
prosseguimento ao que plantou nesta Assembleia Legislativa.

Neste momento, Dinis,  não vou me alongar,  porque outros companheiros fazem
questão de manifestar seu apoio e sua solidariedade a você. Posso lhe dizer que tive
a  honra  e  o  privilégio  de  ocupar,  ao  seu  lado,  o  cargo de 1º-vice-presidente  da
Assembleia. Muita gente diz que temos de colocar os jovens para aprender com os
mais experientes, mas comigo foi o contrário. Eu também sou jovem, mas tenho uma
idade mais avançada que o Dinis, que ainda é muito jovem, mas pude aproveitar um
pouco da sua experiência e da sua competência e aprendi muito com ele.

Dinis, que Deus lhe abençoe e lhe reserve caminhos e fortunas que você merece.
Parabéns a toda a sua equipe. Muito obrigado, Amílcar, nosso ex-deputado, sempre
atuante nesta Casa. Obrigado e que Deus o abençoe, Dinis.

Palavras do Deputado Wander Borges
Boa tarde. Prezados amigos e companheiros, presidente Dinis e esposa, demais
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autoridades da Mesa,  minhas palavras serão breves. Um trecho do livro  Ricardo,
coração de leão diz: “Andaremos mil léguas com sua imagem no coração”. Receba o
nosso carinho, o nosso apreço, a nossa admiração e, sobretudo, o nosso respeito por
tudo o que você construiu, não só na Assembleia, mas no Estado de Minas Gerais. A
nossa  querida  e  amada  terra  Vila  Real,  da  Nossa  Senhora  da  Conceição,  do
Sabarabuçu,  aqui  presente,  rende-lhe  homenagem  sincera.  Conte  conosco,
estaremos juntos. Como se diz na vida pública,  a derrota às vezes significa uma
grande vitória, um grande aprendizado, e a sua juventude ainda irá ecoar por essas
Minas Gerais. Estaremos juntos nas novas empreitadas. Saúde e paz, e que Deus o
acompanhe. Muito obrigado.

Palavras do Deputado Gil Pereira
Boa tarde a todos e a todas. Quero saudar e pedir uma salva de palmas para a D.

Irene, essa mulher maravilhosa, mãe do nosso grande amigo Dinis Pinheiro. E você,
Dinis, está ao lado de outra grande guerreira, a Adriana.

Nós  tivemos  o  privilégio  de  conviver  com  você  nesta  Casa  por  20  anos,  e
aprendemos muito. Primeiramente, por sua simplicidade, por sua humildade, pelo seu
caráter, que é muito importante. Nós temos a tradição de Minas, e você sabe honrar
as melhores tradições de Minas. Você chegou à presidência da Assembleia pelo seu
mérito, pelo seu trabalho, por sua luta e pela amizade que construiu com todos os 76
deputados desta Casa. Portanto, nessa passagem pela presidência, pelo parlamento,
você encantou não somente Minas Gerais, mas também encantou como presidente
do colegiado a todos os brasileiros, a todos os parlamentos mineiros e brasileiros.
Você soube mostrar Minas além das Gerais.

Quero parabenizá-lo e dizer  que temos orgulho de ser  seu conterrâneo, porque
você recebeu o título da minha cidade de Montes Claros, que o adora. Não só Montes
Claros, mas todo o Norte de Minas o aplaude em pé, com muito respeito quando você
vai lá. Não tenho dúvida de que você ainda galgará muitos outros títulos de Minas
Gerais, outros parlamentos, a Câmara Federal, o Senado e certamente chegará ao
Palácio da Liberdade para alegria de todos os mineiros, porque você merece, tem
capacidade e é reconhecido. Falo em meu nome e de nosso PP, pois temos a honra
de tê-lo  como um  dos grandes  líderes  de  Minas Gerais  e  do  Brasil,  e  do  nosso
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governador,  Alberto  Pinto  Coelho,  seu amigo fraterno,  que lhe  manda um abraço
especial. Não tenho dúvida, e vocês podem ter a certeza de que Dinis Pinheiro será
governador de Minas Gerais um dia, para o bem de nosso estado. Parabéns, Dinis,
parabéns, porque o nosso estado merece.

Palavras do Deputado Alencar da Silveira Jr.
Nossos amigos, nossas amigas, amigas e amigos do Dinis Pinheiro, não olharei

para ele. Quero lembrar-me daquele menino que chegou aqui,  há 20 anos. Estou
chorando à toa ultimamente. Chegou aqui aquele menino vindo de Ibirité, com um
terninho xadrez, um chinelinho havaianas, mas com um detalhe, com um ferrinho,
porque  a  bolinha  do  chinelo  havia  acabado.  Nas  suas  havaianas,  ele  precisava
colocar um preguinho. O menino falou: “Estou chegando de Ibirité agora. Você é o
moço da rádio?” Disse: “Sou”. Ele, então, disse-me: “O senhor me dá um autógrafo?
Tenho de levá-lo para Ibirité, para meus conterrâneos. Você é muito famoso. Estou
chegando aqui agora para fazer a diferença aqui dentro. Sou um homem solteiro e
quero fazer por Minas Gerais o que aprendi com minha família”. Começou a trabalhar
e chegou à presidência desta Casa, construiu uma família  em toda Minas Gerais,
construiu uma família ao lado da Adriana, com seus filhos.

Hoje estamos aqui para dizer-lhe “até breve”. Estamos aqui para dizer que foi muito
bom conviver com você nestes 20 anos. Foi muito bom participar do dia a dia, da
intimidade da presidência, quando tive oportunidade de estar com você na Mesa. Foi
muito bom conhecê-lo e poder  dizer  que a Assembleia  de  Minas,  os  funcionários
deste Estado, os funcionários desta Casa e a população sentirão muita falta de você
nos próximos quatro anos. Sentirão falta de você aqui dentro, orientando, falando,
brincando,  chamando  a  atenção  e  mostrando  que  podemos  fazer  uma  política
diferente.  Lá fora,  estaremos andando,  viajando,  trabalhando por  Minas Gerais.  É
muito bom, meu irmão. Foi muito bom e será muito bom porque ainda temos muitos
caminhos a percorrer. Depois de morro, vem morro. Estaremos juntos. Você, eu e
grandes companheiros,  grandes colegas desta Casa estaremos juntos. Você sabe
que  pode  contar  com  seus  amigos.  Um  beijo  no  coração.  Que  Deus  continue
protegendo você e sua família. Obrigado.
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Palavras da Deputada Liza Prado
Dinis, percebemos, por este Plenário cheio, que, por onde você passa, você planta

amizade, deixa uma palavra de carinho. Quando aqui cheguei, passei pelo momento
mais difícil de minha vida, mas encontrei, por intermédio de suas mãos, a ajuda de
que precisei. Você tem minha eterna gratidão, meu respeito e minha amizade. Sua
família é cristã e tem entusiamo. Adriana, entusiasmo é Deus no coração. Somente a
fé pode mover um trabalho social como o que é desenvolvido por toda Minas Gerais,
com muito amor. Muitas pessoas aqui estão, independentemente de partido político.
Como todos sabem, apoiamos o Fernando Pimentel. Ele foi o nosso candidato, mas
respeitamos o Dinis o tempo todo, porque ele consegue tirar de todos que aqui estão,
independentemente de cor partidária, o que as pessoas têm de melhor.

Dinis,  que Deus o abençoe. Continue sendo essa pessoa humilde, essa pessoa
simples, essa pessoa que gosta de gente, essa pessoa que não teme, ao defender e
ajudar alguém que precisa. Você é dessas pessoas que nos fazem lembrar que vale a
pena viver neste mundo. Que Deus o abençoe. Continue sempre assim. É isso que
desejo a você e à sua família.

Palavras do Deputado Ulysses Gomes
Querido amigo presidente Dinis,  amigos e amigas,  deputados e deputadas,  tive

oportunidade,  em  minha  primeira  legislatura,  de  contar  nesta  Casa  com  sua
compreensão,  com  sua  amizade.  Independentemente  das  questões  e
posicionamentos políticos e das divergências naturais de um processo político, a sua
relação sempre amiga, sempre de companheiro, é um registro que com certeza terei
em minha trajetória  política.  Espero,  obviamento no futuro, que esse seu trabalho
possa voltar a ser construído.

Não poderia deixar, em nome do nosso mandato e do nosso bloco de oposição, que
tenho  a  honra  de  liderar  neste  momento,  de  fazer  este  agradecimento,  este
reconhecimento  ao  seu trabalho à frente desta instituição.  Como disse e registro,
independentemente de qualquer questão política, sua atuação aqui deixa uma marca,
um exemplo, que merece o reconhecimento de nossa parte. Parabéns. Com certeza,
nossa amizade prevalecerá acima de tudo. Muito sucesso e muito obrigado.
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Palavras do Deputado André Quintão
Querido presidente, deputado, posso dizer, amigo Dinis Pinheiro, temos uma fila de

deputados que desejam se manifestar, mas vou ser breve. Teria muitos argumentos
que justificariam esta homenagem.

O vídeo sintetizou muitas das realizações nesta legislatura, mas queria mencionar
uma que me toca muito. Sou militante político desde os 15, 16 anos de idade. Fui
secretário,  vereador  e  deputado  por  três  mandatos  em  Belo  Horizonte  e  sempre
acompanhei o trabalho desta Assembleia. Queria dizer, em tom de reconhecimento,
que  nunca  a  Assembleia  Legislativa  abriu  tanto  espaço  para  que  os  segmentos
excluídos, os mais pobres, os quilombolas, os indígenas e os catadores de materiais
recicláveis  fossem  ouvidos,  respeitados  e  tivessem  resultados  efetivos.  Eles
conquistaram esse espaço na Assembleia sob a direção do presidente Dinis Pinheiro.
Esse é um reconhecimento, Dinis, é um legado que V. Exa. deixa nesta legislatura.
Conquistaram a abertura e a escuta da Assembleia aqueles segmentos que não têm
a facilidade de chegar ao gabinete do governador, que não conseguem, muitas vezes,
falar  como uma autoridade.  Institucionalmente, a Assembleia colocou processos e
procedimentos para essa escuta.

Queria  fazer  esse  registro,  porque  é  uma  questão  de  justiça.  Fico  também  à
vontade, mas não somos do mesmo partido. Institucionalmente desenvolvemos aqui
uma parceria em nome dos excluídos. Tenho muito orgulho de ter compartilhado esta
quadra da história da Assembleia de excelentes resultados, que têm sua marca, a
marca da sua família, da sua equipe, na pessoa da Margarete.

Que Deus ilumine todos. Espero que onde estivermos possamos estar juntos, em
nome de Minas Gerais.

Palavras do Deputado Dalmo Ribeiro Silva
Muito obrigado, amigos, amigas, querido presidente Dinis Pinheiro,  Adriana,  sua

esposa, nossa amiga. Nossa saudação à D. Irene e a todos os amigos que hoje se
encontram para festejar este momento tão importante e tão emocionante dentro do
nosso coração.

Digníssimas autoridades que estão nos prestigiando, o que dizer deste momento?
Estamos passando uma página bonita do Parlamento mineiro, uma página em que
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vocês são testemunhas oculares da vida de um homem correto, probo, exemplar e
ético,  que hoje recebe,  não somente do  Parlamento  mas também de toda Minas
Gerais, esse carinho extraordinário por tudo o que fez ao longo de sua vida nesses 20
anos.

É muito fácil falar do nosso presidente. Eu particularmente tenho por ele um carinho
especial. Estou aqui militando na mesma trincheira há 16 anos. Ele muito me ensinou
com os seus conselhos,  sua postura,  sua ética e sua história  de vida.  Aqui,  meu
querido Dinis, não queremos derramar uma lágrima de saudade. Talvez a nossa fala
fique embargada para dizer o quanto você foi importante para Minas Gerais, o quanto
você foi importante para este Parlamento mineiro, o quanto você percorreu todos os
cantos de Minas levando a sua voz, a sua amizade e principalmente o seu exemplo
como político e cidadão. Hoje, você recebe esta homenagem de tantas pessoas que
estão aqui para abraçá-lo. Devo dizer particularmente que quero abraçá-lo com muito
carinho em nome do meu Sul de Minas, que tanto o ama, que o conheceu bem de
perto e pôde abraçá-lo, ouvi-lo e recebê-lo. Quero, sim, estar sempre ao seu lado
nesse projeto extraordinário que você construiu para Minas. Certamente, todos que o
conheceram tiveram o prazer, assim com eu, de estar sempre ao seu lado na reta.
Você sempre foi um farol, representou um balizamento de conduta, de moral e de
ética no Parlamento mineiro. Peço que Deus o proteja, que a sua padroeira Nossa
Senhora lhe dê muita força ao lado da Adriana, essa companheira extraordinária, da
sua mãe e dos seus filhos. Tenha a certeza de que o parlamento sempre lhe será
muito grato.

Neste momento, em meu nome e no nome de todo o povo sul-mineiro, peço ao
Felipe  que  entregue  a  você,  querido  Dinis,  uma  lembrança  da  nossa  região,
preparada com muito carinho. Um abraço. Fique com Deus.

- Procede-se à entrega do presente.
Palavras da Deputada Luzia Ferreira

Esse é o manto sagrado do Dinis Pinheiro. A sua foto em preto e branco já indica
um grande simbolismo em Minas.

A característica mais marcante do Dinis é a liderança e a capacidade de relacionar-
se com a população. Isso você faz como ninguém.
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Mas também queria dizer que é muito difícil tornar-se líder. Como você disse, há 20
anos está aqui, chegou muito novo. É esse tempo mesmo. Um tempo que se gasta
para  construir  essa  imagem  pública,  o  reconhecimento,  vincular-se  a  causas,  a
bandeiras.

Gostaria de dizer que o país que não tem líder não é capaz de ter também foco,
resultados e objetivos. Você construiu essa liderança em contato direto com o povo,
vem de uma família simples. Quer dizer, sua simplicidade é uma qualidade, porque
isso é que te aproxima do povo, você não coloca barreiras. Sua mãe, a Adriana e
seus filhos estão aqui. É uma grande qualidade você não ter mudado, ter saído de
Ibirité e ter  chegado aqui a presidente, a vice-governador,  continuando do mesmo
jeito.  Isso o aproxima das pessoas,  é uma grande qualidade em um país que se
ressente  muito de  lideranças jovens capazes de encantar  e de  conduzir  o  nosso
povo.

Uma outra  qualidade sua dita  pelo deputado André  Quintão:  você foi  capaz de
entender perfeitamente o papel do parlamento, a pluralidade que só ele tem. Aqui é o
espaço da diversidade e onde acontecem todos os debates que interessam a todas
as representações da sociedade.  Você não excluiu,  não impôs nenhuma barreira.
Isso  também  é  muito  relevante.  Outra  característica  em  seus  quatro  anos  de
presidente:  você  também  elaborou  uma pauta  que  interessa,  que  dialoga  com  a
sociedade, que, às vezes, era vista com muito tabu no Parlamento.

Quero  dizer  a vocês  que sua gestão  acabou com o 14º e  15º salários,  prática
consolidada aqui, com os jetons das reuniões extraordinárias, com o auxílio-moradia
para quem mora em Belo Horizonte e na região metropolitana ou para quem é do
interior e tem imóvel na capital,  e com o voto secreto. Hoje, em qualquer veto ou
projeto, o cidadão tem direito de saber e acompanhar o voto do seu deputado. Enfim,
acho  que  você  colocou  essa  pauta  que  muitas  vezes  era  difícil  de  enfrentar  no
Parlamento por já serem práticas consolidadas. Mas, nesses quatro anos, além da
pauta geral que já foi dita aqui, esta última também reconcilia o Parlamento com a
sociedade, que considerava isso um privilégio, já que os trabalhadores não têm 14º,
15º salários, não têm  jetons nem o privilégio do auxílio-moradia mesmo para quem
tem moradia em Belo Horizonte.



2161
____________________________________________________________________________

Portanto, quero cumprimentá-lo e lhe desejar sucesso. Você tem um grande futuro
pela frente. Como falei, liderança demora a se formar. Digo mais: se seu partido, o
PP, não acalentar seus sonhos, pode vir para o PPS, que o receberemos de braços
abertos.

Palavras do Deputado Carlos Pimenta
Meu caro amigo Dinis, em sua pessoa e na de sua esposa, quero cumprimentar

todas as autoridades presentes, os convidados, a multidão de Ibirité que está aqui em
massa e,  de maneira muito especial,  sua mãe,  D.  Irene,  que está aqui  presente,
irmãs, sobrinhos, enfim, essa família maravilhosa que é a família Pinheiro.

Gostaria,  Dinis  Pinheiro,  em  rápidas  palavras,  de  também  fazer  coro  com  os
inúmeros deputados que aqui estiveram e externaram, acima de tudo, o sentimento
do  coração  de  cada  um  pela  sua  passagem  como deputado,  em  especial  como
presidente desta Casa Legislativa. Vocês não sabem o quanto é gratificante, depois
de 20 anos de vida pública, uma pessoa se despedir do parlamento com apoio e
carinho tão grandes como este.

Estamos vivendo no País um período em que as autoridades políticas muitas vezes
são confundidas e se igualam, diante da opinião pública, a verdadeiros marginais.

É  bom  ver  um  parlamentar  da  qualidade  do  deputado  Dinis  Pinheiro,  homem
simples,  humilde,  jovem  ainda,  que,  nessas  últimas  eleições,  com  mandatos
tranquilos em qualquer área - para deputado estadual ou federal -, emprestou seu
nome como nosso candidato  a  vice-governador  de Minas,  embora contrariando a
maioria desta Casa, que o queria como nosso candidato a governador. (- Palmas.)
Você hoje dá um aceno, um até breve, um até logo a nós, seus amigos, e ao povo de
Minas  Gerais.  Não sei,  deputado Dinis  Pinheiro,  o seu futuro,  como você próprio
disse, mas tenho certeza absoluta de que, pela sua postura, pela condução que tem
da sua vida, você tem os ingredientes do sucesso na vida pública, você tem postura,
credibilidade e uma coisa muito mais importante: laços familiares importantes que
impulsionaram sua vida como deputado estadual. Receba o nosso muito obrigado e o
nosso abraço.

Eu  o  conheço  há  20  anos.  Vejo  aqui  companheiros  como  os  deputados  Ivair
Nogueira, Hely Tarqüínio e vários outros parlamentares que chegaram em 1994. Você
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era praticamente um garoto, o mais jovem da Casa. Com o seu trabalho, mostrou que
tem um alicerce familiar, que tem inteligência e, acima de tudo, vontade de vencer.
Você é um vencedor, deputado Dinis Pinheiro, porque tem uma bela família, porque
tem  muitos  amigos  e  porque sai  de  cabeça erguida,  momentaneamente,  da  vida
pública, coisa que muitos poucos podem fazer neste país. Que Deus o abençoe.

Palavras do Deputado Luiz Humberto Carneiro
Deputado Dinis Pinheiro, estou aqui, como todas essas pessoas que vieram hoje,

não para me despedir, porque as pessoas vieram para festejar com você todo esse
sucesso pelo período que você passou nesta Casa.

Fiquei  feliz  quando  vi  aqui  a  orquestra  de  violinos  de  Uberlândia,  essa  dupla
fantástica que veio trazer para você o reconhecimento, o abraço do Tarcísio, “nego
velho”, companheiro nosso de Uberlândia que aqui está também - não é, Tarcísio? -
prestando essa homenagem.

Deputado  Dinis  Pinheiro,  queria  primeiro  dizer-lhe  que  o  deputado  Alencar  da
Silveira Jr.  chegou bem antes de  mim. Quando cheguei  aqui,  você já  não usava
aquelas roupas mais, a Adriana já o havia lapidado, já havia mudado seu manequim.
Mais que isso, nesta Casa você já era um professor. Estou aqui hoje para agradecer-
lhe a amizade, o companheirismo, todas as horas em que estivemos juntos, você
sempre firme, com coragem e determinação, mais que isso, com essa amizade que
você tem por todos nós. Por isso esta Casa hoje lotou, para comemorarmos. Mais
uma vez,  volto  a  dizer,  deputado  Dinis  Pinheiro,  muito  obrigado por  tudo.  Temos
certeza  de  que  não  estamos  nos  despedindo  de  você,  até  porque,  com  essa
juventude, com toda essa coragem e competência, não é a hora para isso. Ainda
teremos  de  festejar  muitas  outras  vitórias  com  você.  Deputado  Dinis  Pinheiro,
obrigado por tudo. Um abraço para você, para a Adriana, para toda a família.

Palavras do Deputado Antonio Lerin
Melhor do Brasil. Obrigado. Quando cheguei a esta Casa, chamei o Dinis Antônio

Pinheiro de deputado. Hoje tenho orgulho de chamá-lo de amigo, pela sua liberdade,
pela sua lealdade, pelo seu jeito de ser. Caminhamos juntos por várias cidades de
Minas  Gerais.  Fiquei  atento,  presidente,  no  seu  discurso.  Você  se  colocou  à
disposição para percorrer os 853 municípios de Minas, e gostaria de fazer parte de
sua caravana.
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Vi muitos aqui dizendo um até breve, e vou dizer até a próxima. Quem sabe, em
2016, Belo Horizonte o espera e, em 2018, Minas o espera.

A única verdade, presidente, é que você soube conquistar amigos. Os 77 deputados
desta  Casa  sentem-se orgulhosos  de  poder  tê-lo  como amigo,  bem como a  sua
família, a esposa Adriana, os seus filhos. Percorremos várias regiões juntos. E esse
seu carinho,  esse calor  humano,  é fundamental.  Falamos muito  na  política sobre
cheiro do povo e você, Dinis, tem o cheiro do povo. Pode ter a certeza de que, no
momento oportuno, Deus está guardando o melhor para você, seja em 2016 ou em
2018, e o povo estará ao seu lado. Parabéns por sua gestão, por sua competência,
por sua capacidade, mas, acima de tudo, por sua humildade, pela luta pelos menos
favorecidos  do  nosso  estado.  Que  Deus  continue  abençoando-o.  Para  continuar
vendo Minas Gerais com bons olhos e só colocar uma gota de Lerin. Que Deus o
abençoe.

Palavras do Deputado Gustavo Corrêa
Meu  caro  amigo,  presidente  Dinis  Pinheiro...  Vou  aqui,  Adriana,  como  diz  o

deputado Alencar da Silveira, tentar fazer algumas brincadeiras exatamente para não
me emocionar. O deputado Alencar da Silveira, todas as vezes em que sobe à tribuna
desta Casa, faz questão de dizer que, há 18 anos - e ele não se esquece da data
porque é o dia do aniversário da esposa dele -, criou a TV Assembleia. Então hoje
tenho a certeza de que toda a Minas Gerais acompanha esta homenagem ao nosso
presidente Dinis Pinheiro com uma tecnologia mais avançada, deputado Alencar da
Silveira,  uma  tecnologia  digital,  que  foi  mais  uma  das  inúmeras  ações  que  o
presidente  Dinis  Pinheiro,  juntamente  com  toda  a  Mesa  da  Assembleia,  realizou
nesses quatro anos. Assim, tenho a certeza de que os mineiros hoje veem a TV
Assembleia com uma qualidade bem melhor e poderão, como todos nós que aqui
estamos, se emocionar, sobretudo com as homenagens que foram feitas, mais do
que justas.

Dinis,  certamente  vou  sentir  saudades  das  nossas  conversas  pessoalmente  e
diárias. Onde quer que esteja, conte sempre com a minha amizade, com a minha
lealdade, sobretudo com a minha gratidão. Que Deus o ilumine e o proteja. Vamos
juntos, pois tenho a certeza de que o futuro será muito melhor para você.
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Palavras do Deputado Hely Tarqüínio
Meu amigo Dinis  Pinheiro,  meu presidente  exemplar  desta  Casa,  essa hora de

homenagem não é de despedida, pois sei que vai continuar sempre no nosso meio.
Logicamente o horizonte vai descortinar-lhe muitos caminhos. E saiba que o seu é de
subida a cada dia. V. Exa. é aquele cidadão que tem respaldo da família, uma família
afetiva,  que cuidou de você para  que tivesse esse dom que Deus lhe  deu,  essa
liderança  pujante  que  demonstrou  desde  que  aqui  chegou,  quando  aqui  já
estávamos.  Você  foi  crescendo,  cada  dia  mais,  em  espírito,  em  verdade,  em
competência, em sabedoria, ultrapassando muitos que aqui estavam no quesito da
liderança. É um vencedor.  Na sua sabedoria, em todas as vertentes da sua vida,
revelou-se um sábio, um construtor da sociedade, sobretudo com a marca da justiça
social. E com isso temos paz. Então você buscou a paz para Minas Gerais. Suas
palavras  estão  impregnadas  de  um  sentimento  que  você  vive  todo  dia,  o  qual
aprendeu na intimidade da sua família,  no cuidado que o seu pai,  sua mãe,  sua
esposa  e  seus  filhos,  seus  irmãos  têm com  você,  e  que  V.  Exa.  passou para  o
Parlamento, com esse espírito que chamamos de deontológico, do dever moral, de
construir uma sociedade mais justa.

Por  meio  de  seus  projetos  -  lembro  do  Robin  Hood  -,  quantas  cidades  você
percorreu para proteger os que têm menos? Você nunca fez a álgebra do grande, do
capitalismo voraz.  Você sempre quis  repartir  o pão com os municípios.  Isso ficou
marcado para  nós.  Começou no Robin Hood -  eu me lembro -  e depois  com os
projetos de reciclagem, os projetos em que você buscou aproximar os estratos sociais
e diminuir a diferença oceânica que existe no Brasil. O André disse que é parceiro nas
ações dos mais excluídos. Eu também sou seu parceiro nesse sentido. O mundo está
vivendo  muitas  dificuldades  exatamente  porque  pouca  gente  tem  visão  da  vida
coletiva.  Você é  um  predestinado.  Você tem  sua vida  com sua  família,  sua  vida
particular, mas é sobretudo ético com o coletivo na confecção das leis.

Muita coisa passa pelo presidente. O sistema presidencialista tem marcas muito
fortes.  Vivemos quatro  anos sob a égide desse homem que é jovem, mas é  um
cidadão completo, um político completo. Ontem a Assembleia estava toda travada.
Ele me telefonou cedo e disse que ia  fazer  uma reunião de manhã,  pois à noite
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precisaríamos continuar nossos trabalhos. Ele buscou os outros poderes de forma
bastante  democrática  e  dialética,  buscando  a  variável  do  entendimento.  Assim
conseguimos fazer as votações com algum sucesso. Conseguimos vencer as paixões
das recentes eleições, em que um lado se coloca de forma radical e outro também.
Não podemos esquecer o povo. Essa foi sua ética. O cuidado com cada um e com
todos. Esse é o Dinis Pinheiro. Esse é o Dinis Pinheiro com quem convivemos aqui
nesses quatro anos. Temos certeza de que muita coisa no futuro o aguarda. Hoje
vimos, nesta solenidade, que foram buscar sua história, escrita de forma tão bonita,
tão  exemplar,  tão  afetiva.  As  palavras dos deputados  trouxeram a  este  cenário a
história, a memória do que vivemos neste Plenário, que é testemunha das ações dos
deputados  que se  entregam  para  viver  uma vida  coletiva  para  o  povo  de Minas
Gerais.

Deputado Dinis Pinheiro, não vou me prolongar, pois outros companheiros querem
falar. Quero dizer que você é predestinado a fazer justiça social. A sua marca é essa.
A sua marca é fraternidade, também na legislação, socialização do direito. Só assim,
com sentimento de humanidade, podemos ter - o que ele revelou aqui - identidade
com as diferenças para construirmos um mundo melhor. Que Deus lhe abençoe e a
sua família. Tenho certeza de que seu futuro será pontilhado de vitórias. Podemos
fazer a seguinte previsão: você ainda será um grande estadista. Muito obrigado.

Palavras do Deputado Dilzon Melo
Boa tarde a todos. Dinis, vou falar pouco, pois não vou fazer discurso. Cumprimento

você e a minha querida irmãzinha Adriana e, em nome dela, saúdo toda a família.
Muito antes de fazer um discurso, quero dar um testemunho, não como o deputado

mais  velho  da  Casa,  mas  como  o  deputado  que  tem  mais  mandatos  e  que,
certamente, pela experiência, sabe avaliar todos os que passaram por aqui. Quero
falar também como um deputado mais velho, espero que você chegue lá.

Vou falar também, Dinis, em nome do partido que presido em Minas Gerais, o PTB.
Mas não vou falar  do Dinis deputado ou presidente,  porque os programas que a
Assembleia  desenvolveu  ao  longo  desse  tempo  vão  falar  desse  Dinis  e  dos
compromissos  que  ele  teve:  o  combate  à  pobreza  e  às  drogas;  a  defesa  da
educação; o programa que fizemos na região ribeirinha; e tantos outros programas
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vocacionados àqueles  mais pobres e humildes, razão pela qual  também eu estou
nesta  Casa,  comungando  com você  desse  princípio,  para  que  possamos  sair  de
cabeça erguida. Não vou falar desse Dinis.

Vou falar do Dinis presidente do qual tive o prazer de ser o 1º-secretário durante
esses quatro anos. Como vocês sabem, nós dois somos os ordenadores de despesa
desta  Casa;  somos os responsáveis  pelos  gastos  e  pagamentos,  por  tudo o  que
acontece aqui,  administrando um orçamento de muitos milhões de reais. E o meu
testemunho, Dinis, é que, lastreado pela formação que tem, pela família que tem, pelo
lugar de onde veio e pelas dificuldades que enfrentou em sua vida, e a par de tudo
isso,  está  também  um  homem  transparente,  trabalhador  e  honesto.  Também  um
grande e belo patrão.

É a terceira vez que estou na função de 1º-secretário, e, posso dizer a vocês, com
muito orgulho, que nesse período nunca recebi de Dinis um pedido sequer do tipo
“quebra o meu galho, quebra essa, acerta isso para mim, vamos passar por cima
disso ou daquilo”. Não. A tranquilidade que me faz estar aqui como 1º-secretário e
sair de cabeça erguida é que fizemos tudo da melhor maneira possível, pautados nos
princípios de transparência e honestidade, que nos regem. Nunca tivemos um senão
ou uma discordância nesse sentido. Podemos ter tido em outro sentido; em questões
de pontos de vistas, não comportamentais, não de administração.

Fato é que esta Casa teve um presidente que nos enche de orgulho por podermos
dizer,  com alegria,  que foi pautado no caminho do bem. Nunca recebi um pedido
como “quebra esse galho” ou “olha isso para mim”. Estou dando o meu testemunho,
meu amigo, de 1º-secretário e de um ordenador de despesa com você, sabendo que
vamos responder pelo resto da vida pelos nossos atos. E certamente não teremos
nada a responder, pela maneira como tudo foi feito.

Quero dizer ainda que aprendi muitas coisas com você, porque a vida nos ensina,
mesmo.  Mas  partilhamos  juntos  as  mesmas  dificuldades.  Temos  passagens  e
caminhadas juntos,  trocando ideias,  superando dificuldades.  O destino  nos leva a
pontos diferentes, mas cada um com a sua missão. E sabemos que a nossa missão
não se encerra e que, pela bondade de Deus com que fomos criados, ao final dessa
missão todos temos de dar o nosso “de acordo” e “fizemos o que pudemos”.
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Você ainda não fez tudo o que pode fazer.  Vai fazer muito mais, porque muitos
desafios o esperam. Mas podemos nos orgulhar do presidente que tivemos, do amigo
que tivemos,  do irmão que tivemos.  Não sei  o que vai  ser  do seu futuro;  depois
pergunto à Adriana o que ela vai deixá-lo ser. Que Deus o abençoe.

Palavras do Deputado Célio Moreira
Boa tarde a todos e a todas. Quero aqui, na pessoa da D. Irene, cumprimentar toda

a  família  Pinheiro,  cumprimentar  o  meu  amigo  -  que  posso  dizer  amigo  -  Dinis
Pinheiro,  a  Adriana,  e,  na  pessoa  deles,  cumprimentar  toda  a  Mesa  aqui
representada.

Serei breve. Todos aqui falaram, sendo que alguns ainda terão oportunidade de se
manifestar. Tenho, realmente, Dinis como amigo, com quem aprendi muito. Dinis é um
parlamentar que respeitou a opinião de todos os parlamentares. Soube falar sim e
falar não; deu liberdade e estrutura a esta Casa para ela trabalhar, receber o povo e
trabalhar  com  ética,  transparência  e  verdade.  A Assembleia  de  Minas  Gerais  é
referência  no  Brasil.  Graças  a  Deus,  pelo  menos  nesses  três  mandatos  em  que
trabalhei  aqui,  esta  Casa  não  viveu  nenhum  momento  de  escândalo,  esta  Casa
trabalhou com muita transparência.

Sou uma pessoa muito objetiva também. Às vezes eu e Dinis gritamos, um grita
com o outro, mas falamos tudo para acertar. E Dinis sempre falava comigo: “Olha,
acho  que  isso  não  está  certo,  mas  respeito  sua  opinião”.  Chegava-se  a  outro
parlamentar  e  também dizia  isso.  Então,  aprendemos  muito.  Peço a  Deus  que o
futuro presidente se mire na transparência, na ética com que Dinis conduziu esta
Casa. E precisamos, sim, recuperar a política, que está muito maculada, manchada,
desacreditada. Dinis era uma esperança que tínhamos no Estado de Minas Gerais.

Vou dizer uma coisa que quase todo mundo aqui, na Casa, fala pelos cantos, dentro
dos gabinetes, mas não tem coragem de falar em público, e eu vou falar: Pimentel é
um homem de sorte. Desejo a ele pleno êxito na sua administração, mas, se Dinis
fosse o nosso candidato, a história seria outra.

A escolha foi errada. Escolheram errado, e precisamos reconhecer isso. A escolha
não foi correta, errar é humano. Tenho certeza de que Minas perdeu, o Brasil perdeu,
porque, se Dinis fosse o nosso candidato majoritário, a história seria outra no Estado
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e  no  País.  Mas  é  como  o  Dinis  disse  aqui  -  logo  que  ele  entrou,  as  pessoas
aplaudiam, e eu até brincava com a Liza, as pessoas ficaram naquele momento um
pouco daltônicas, enxergando tudo sem cores, mas depois o Dinis fez todos abrirem
um sorriso, um sorriso colorido de primavera e de esperança -, enfim, ao dizer que vai
percorrer os 853 municípios de Minas Gerais. E isso é uma esperança para todos
nós.

Então, quero dizer a vocês que a luta continua, que estamos dando um até-breve,
um até-logo.  Eu também não tive  êxito  nessas  eleições,  mas tive  uma excelente
votação.  Tive  mais  votos  do  que 27  deputados  eleitos,  mas  a  legenda  é  alta  e,
infelizmente,  não  conseguimos.  Faltaram  setecentos  e  poucos  votos,  mas  nosso
trabalho vai  continuar.  Vou rodar,  e,  como Dinis disse, agora teremos mais tempo
para  ouvir  nossas  cidades,  nossas  lideranças  e  trabalhar  com  afinco  dando
continuação a esse trabalho de transparência, de luta por um Estado e um Brasil bem
melhor.

Peço a Deus, Dinis,  que lhe dê muita saúde,  muita paciência,  como você teve;
muita paciência principalmente nesses últimos dias. Que dê muita paciência a você, à
Adriana, a seus filhos, porque a vida de um parlamentar só quem está aqui sabe
como é. Desculpem-me, mas preciso dizer isto a vocês. O meu filho mais novo, o
Flávio, uma vez, chegando da escola, perguntou-me: “Pai, o senhor é ladrão?”. Eu
falei: meu filho, por que você está perguntando isso? Ele falou: “Porque o pai do meu
amigo da escola falou que todo político é ladrão, e o senhor é deputado”.

Estive na escola conversando com a professora e pedi para chamar os pais dessa
criança, que não sabia o que estava falando. O pai exagerou, falou isso ao filho, e
deu  nisso.  A visão  do  povo  lá  fora  é  que  todo  político  é  corrupto,  ladrão,  sem-
vergonha, safado, mas sabemos que há homens e mulheres comprometidos com a
ética e com a verdade.

Graças a Deus, guardo o que o meu pai, que já faleceu, disse-me: “Célio, a riqueza
do homem está no seu nome. Faça de tudo para não manchar o seu nome, porque o
homem que tem o nome limpo tem crédito e acesso”. Não estou dizendo que sou
santo. Tenho as minhas dificuldades, como todo mundo aqui. Mas, graças a Deus,
ninguém poderá  dizer  que participei  de  alguma maracutaia,  de  alguma corrupção
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nesses cinco mandatos. Trabalhei com ética, com transparência, e fiz aquilo que é
meu  dever.  Hoje  algumas  pessoas  estufam  o  peito  para  dizer  que  são  éticas,
transparentes.  É dever  de todo mundo ser  honesto.  E,  nesta Casa,  aprendi,  com
vários parceiros, como fazer política e não fazer politicagem. Aprendi muito isso com
o Dinis, com a sua simplicidade, com a sua honestidade. E peço a Deus que lhe dê
muita força e sabedoria. O futuro só a Deus pertence. Sucesso para você, para sua
família, e muito obrigado por tudo que fez por mim.

Palavras do Deputado Romel Anízio
Presidente Dinis Pinheiro, prezada Adriana. É um momento muito feliz, meu caro

presidente, cercado pelos seus amigos, pelos seus familiares, por aqueles que veem
em você a grande liderança deste Estado; enriquecido com uma Mesa como esta,
com a presença do procurador-geral de justiça do Estado de Minas Gerais, Dr. Carlos
André Bittencourt; enriquecida com a presença da ilustre presidente do Tribunal de
Contas do Estado de Minas Gerais, Adriene; enriquecida com a presença do nosso
secretário  de  Saúde,  que em tão  curto  espaço de tempo à  frente daquela  pasta
mostra a sua competência e a sua capacidade; enriquecida com a presença do nosso
querido Doutor Viana, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais;
com a  presença da Mesa que o  cerca,  do  carinho e do calor  humano dos seus
companheiros, que vieram de todos os cantos do Estado trazer a você o aplauso, o
incentivo e o entusiasmo, mas, acima de tudo, a gratidão por tudo que fez ao longo
de uma história tão bonita, nesses 20 anos de vida pública.  Nascido num berço de
homens públicos, cujo pai teve uma trajetória brilhante e sua mãe até hoje nos dá
ensinamentos, presidindo a Fundação Helena Antipoff. Tive o prazer de conviver com
ela na fase de estadualização das universidades em Minas Gerais.

Meu caro Dinis, ao longo da minha caminhada como homem público, tive o prazer
de  ter  como  presidente  o  nosso  saudoso  Luiz  Eduardo;  o  nosso  Michel  Temer
presidindo a Câmara dos Deputados; o nosso querido Aécio Neves. Posso dizer que
a grande experiência que carrego sai enriquecida desta Casa nesses quatro anos.
Enriquecida porque conheci um presidente com um lado humano extraordinário, um
carisma que sensibiliza a todos, mas, acima de tudo, com a missão mais difícil de
conviver tão bem com o contraditório.
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Dinis, que Deus o ilumine nessa caminhada. Tenho certeza, pela sua juventude e
por tudo que você construiu ao longo dessa vida pública, que começou tão cedo - às
vezes  tão  cedo  quanto  a  minha  -,  de  que  essa  última  eleição,  disputada  como
candidato a vice-governador, pode ter sido a grande escola, meu caro companheiro. A
escola  da  convivência  com  todos  os  cantos  de  Minas  Gerais,  ouvindo  as  várias
Minas, as Minas do Norte, do Triângulo, do centro. Afinal de contas, Minas são várias.

Dinis, que Deus continue iluminando-o nessa caminhada. Se Deus quiser, quero
ainda ter  a alegria de estar com você em outras tantas e tantas caminhadas que
possa vir a enfrentar. Muito obrigado.

Palavras do Deputado Luiz Henrique
Prezado  amigo  Dinis  Pinheiro  e  sua  esposa  Adriana,  gostaria  de  iniciar

agradecendo à D. Irene por nos ter dado esse grande homem público e que é um
exemplo para todos nós. Tudo já foi dito aqui, Dinis, mas, nos últimos tempos, tenho
refletido  sobre  uma  frase  que  você  tem  usado  em  seus  discursos  e  que  diz  o
seguinte: “a única derrota que existe é aquela que reduz a nossa dignidade”.

Dessa última fronteira você sai muito mais digno. Adriana, você é de sorte, pois terá
dois anos para conviver com seu marido, que, antes de se despedir de todos nós
aqui, já está causando saudade. Teremos mais tempo, Dinis, para convivermos juntos
e em família. Daqui a dois anos, tenho certeza de que Minas estará cobrando de você
um posicionamento. Aliás, essa é a verdade de um homem público, que é conduzido
pelas massas - e você é amado por elas, o que é o mais importante. Portanto fica
aqui o meu agradecimento pelo convívio e grande aprendizado. Muito obrigado, Dinis
Pinheiro.

Palavras do Deputado Rômulo Viegas
Boa tarde a todos. Quero cumprimentar o nosso presidente Dinis Pinheiro, a sua

esposa Adriana, a sua mãe D. Irene e os demais familiares. Com o formalismo que
entendo necessário para o momento histórico, quero destacar os membros da Mesa
que  até  agora  estão  conosco,  honrando  este  momento  histórico  do  Parlamento
mineiro. Cumprimento a excelentíssima conselheira, Sra. Adriene Andrade, presidente
do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais; o conselheiro Doutor Viana, nosso
ex-colega aqui; a Sra. Christiane Neves Malard, nossa defensora pública; o Dr. Carlos
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André Bittencourt, procurador-geral do Estado; o nosso grande amigo José Geraldo,
secretário  de  Saúde,  que  tem  realmente  realizado  um  trabalho  diferenciado;  os
demais colegas parlamentares, deputadas e deputados; os senhores convidados.

Dinis, entendo a política como uma ciência dinâmica e muito bonita. Ao longo da
minha vida pública, tenho também a visão de que, em todos os partidos políticos, sem
exceção, temos homens de bem e pessoas que praticam a política realmente como a
ciência de procurar o bem-estar da nossa sociedade. Aqui, nesta Casa, temos essas
figuras políticas, e você sintetiza isso, pois é praticamente a síntese desse conjunto
de forças políticas que quer o bem da nossa sociedade. Aprendi muito com você. Na
primeira vez que cheguei aqui, no primeiro ano de mandato, vi todo seu potencial de
articulação, carinho e amizade com que trata a todos nós e as pessoas que vêm a
esta Casa.

Tivemos momentos interessantes aqui, com debates, a sociedade se posicionou,
veio para apresentar suas demandas, às vezes num momento mais calmo, noutros
um pouco mais  diferenciados,  mas você nunca perdeu a calma nem a elegância
política para tratar com as pessoas que aqui vieram. Portanto, eu o considero, sim,
um  homem  verdadeiramente  grande  pelas  suas  virtudes  e  notável  pelos  seus
conhecimentos.

Quero  encerrar  desejando-lhe  uma  bênção  especial  do  nosso  Deus,  de  Jesus
Cristo, ao lado de sua família. Que você continue nesse caminho porque precisamos
de você e estaremos ao seu lado,  pode estar  certo disso.  Uma grande salva  de
palmas para o nosso presidente Dinis Pinheiro.

Palavras do Deputado Antônio Carlos Arantes
Gostaria de cumprimentar as autoridades da Mesa, já nominadas anteriormente, as

autoridades  presentes,  amigos  e  amigas  do  nosso  amigo  presidente  Dinis.
Cumprimento também toda a sua família.

Presidente  Dinis,  palavras  como  “humildade”,  “lealdade”,  “solidariedade”  e
“igualdade” dão liga com V. Exa., vestem o seu corpo. O cargo, o meu, o seu e o dos
nossos deputados, parceiros, só tem valor se for transformado em instrumento que
melhore a vida das pessoas. Você olha para trás, vê a sua marca e as  pessoas
melhores, graças a sua ação. Você é campeão nisso, tem feito muito para melhorar a
vida das pessoas, principalmente a dos mais humildes.
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Ao falar  de  humildade,  de  pessoas  mais  simples,  de  pessoas  mais  pobres,  do
catador de lixo - aliás não vou falar de lixo, não, acho que deprecia -, catador de
material  reciclável,  você  estava  ao  seu  lado.  E  não  foi  só  com  fala,  foi  ação  e
resultado, melhorou a vida dessas pessoas. Falo porque em minha cidade melhorou
a  vida  deles  com  a  cooperativa.  Eles  têm  um  salário  extra  graças  ao  Bolsa-
Reciclagem, em que acreditamos e apoiamos, mas foi V. Exa. o piloto, o autor, o
criador, para ajudar essas pessoas mais humildes.

O câncer do mundo, a desgraça do Brasil chama-se crack. Você, presidente, nunca
se omitiu frente a isso, foi para a rua vestido com a camisa, para as campanhas,
mostrando que a Assembleia estava presente e que precisa ser feita muita coisa para
combater essa desgraça que ronda os nossos meios.

A saúde é também o mal do Brasil, está mal. Tem o Mais Saúde, do qual você,
Mosconi,  foi  também grande parceiro.  Fizemos um belo trabalho, com vocês dois
pilotando. Melhorou, sim, houve avanços, mas precisamos avançar mais.

Para encerrar, presidente, porque há muitos companheiros ainda para falar, quero
cumprimentá-lo pela história de vida e pela família. Aliás, quebrei o protocolo trazendo
aqui um grande amigo seu para o abraçar, o Dr. Salvador, dono do Mater Dei. Você
nasceu nos braços dele. Eu caminho com ele de madrugada, e ele diz isso. Ele tem
um carinho especial por você e não poderia ir embora sem lhe dar um abraço. Ele
fala  muito de  você e da sua mãe,  que é  referência  para as  pessoas como mãe,
mulher e educadora e gerou essa família de pessoas que trabalham para o nosso
povo. Então, parabéns.

Se  pudéssemos  voltar  no  tempo,  corrigiríamos  uma  série  de  erros.  Mas,
infelizmente, quando você erra, o tempo não volta. Errei com V. Exa. na hora do calor,
com o sangue quente, vendo algo que não gostei politicamente, fui agressivo com V.
Exa. Poderia ter manifestado o meu sentimento de que não havia gostado daquilo,
mas não daquela forma.

Então,  diante  deste público,  peço-lhe desculpas,  com toda a humildade,  porque
você  pregou,  nesta  Casa,  a  igualdade.  Falhas  todo  mundo  tem,  mas,  quando  a
pessoa pensa e faz maior, como V. Exa. fez, temos de ter muito cuidado. Por isso,
peço-lhe desculpas. Que Deus proteja V. Exa. e toda sua família, porque nossa Minas



2173
____________________________________________________________________________

Gerais ainda poderá contar muito com sua liderança e sua capacidade de trabalho.
Muito obrigado.

Palavras do Deputado Duarte Bechir
Meu caro presidente, deputado Dinis Pinheiro, quero saudar a sua família, em nome

da sua mamãe,  D.  Irene,  as representações de todos os poderes constituídos na
Mesa,  os  senhores  deputados,  as  senhoras  deputadas,  gente  querida  de  Minas
Gerais  e,  de  forma  muito  especial,  os  servidores  da  Assembleia  Legislativa  aqui
presentes. Caro presidente Dinis Pinheiro, extrai-se do livro  O pequeno príncipe a
seguinte afirmação: “Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas”. V.
Exa. deixa para os deputados, para a história desta Casa e para os mineiros um
exemplo que vai ficar por muitos anos de um homem que conduziu os destinos da
Assembleia, com muita determinação, muita garra, muito empenho e muito zelo. Ouvi
dizerem que, quando precisava chamar a atenção de alguém, V. Exa. não titubeava e
assim o fazia, dando mostras de que, para presidir esta Casa, é preciso ter todas
essas qualidades.

Queria  trazer  aos presentes um fato  ocorrido na  noite  de  ontem e  na  tarde de
quinta-feira passada, ou seja, aquele lance, aquele clarão que nos dá e nos diz: “Faça
isso”. V. Exa. chegou à Casa dizendo, na segunda-feira: “Quero fazer uma reunião.
Vou chamar os representantes de todos os poderes, das lideranças de oposição e do
governo, porque é impossível que esta Casa permaneça sem votar desde junho. Não
podemos abrir mão da nossa responsabilidade com os poderes constituídos e com
Minas Gerais”. V. Exa. fez o chamamento na quinta-feira.

Fiz questão de, na segunda-feira, ser um dos primeiros deputados a chegar à Casa.
Sou apenas vice-líder, mas fui participar da reunião. E lá estava o senhor a fazer uma
abertura. Estão aqui a presidente do Tribunal e o representante do Ministério Público,
que estavam presentes. Na abertura, considerando-se a forma como V. Exa. deu o
recado, chamando à responsabilidade todos os presentes, senti  que a Assembleia
abriria suas portas e a este Plenário compareceriam os deputados, e iríamos votar.
No exemplo de ontem, mais de 70 deputados estavam presentes, e votamos. E falta
muito pouco para colocarmos um ponto final na votação, no que esta Casa tinha
como sua obrigação.
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Então, presidente, em tudo que foi dito aqui e naquele filme que passou, que contou
a história do menino, do moço, do político e, hoje, do presidente desta Casa, temos
duas  palavras  a  lhe  dizer:  muito  obrigado.  Pedimos  que  Deus,  em  sua  imensa
bondade, faça, como tem feito até hoje, esse instrumento do bem que V. Exa. é, ao
lado da família e dos amigos, especialmente na defesa dos interesses maiores do
povo de Minas Gerais. Tenho certeza de que o futuro guarda para o nosso presidente
outras responsabilidades ainda maiores, o que fará deste estado um estado grande,
de lutadores, como V. Exa. sempre foi nesta Casa. Parabéns, amigo, presidente e
deputado Dinis Pinheiro.

Palavras do Deputado Bonifácio Mourão
Vou  falar  para  o  meu  presidente.  Quero  saudar  o  meu  presidente  e  os  meus

afilhados de casamento, Dinis Pinheiro e Adriana. Saudar sua distinta mãe, D. Irene,
e,  na  pessoa  da  Margarete,  saudar  toda  a  sua  assessoria.  Há  menos  de  uma
semana, o Brasil inteiro assistia à despedida de Pedro Simon, de 60 anos da vida
pública, com mais de três horas de duração. Hoje, estamos aqui, a contar dos belos
momentos da entrada nesta Casa, há mais de três horas. V. Exa., com certeza, não
está se despedindo da vida pública, está apenas fazendo um discurso aparteado por
todos os seus colegas e amigos. Não sei a hora em que vai terminar esta solenidade,
mas  sei,  deputado  Dinis  Pinheiro,  meu  grande  amigo  e  parceiro  desde  os  seus
primeiros  momentos  nesta  Assembleia  Legislativa,  que lá  em Brasília  estrelas  da
constelação nacional apartearam o grande senador Pedro Simon, e aqui,  em uma
constelação  menor,  é  verdade,  não  temos  estrelas  nacionais,  mas  estamos
iluminados pela presença do povo de todas as regiões deste estado. Do Norte, do
Sul, do Leste e do Oeste, de Divinolândia, de Novo Cruzeiro, com Jason Capotão,
com Aécio, de Ladainha, de tantos e tantos, todas as regiões de Minas Gerais. Você,
meu presidente, plantou e regou uma terra fértil, e agora está colhendo os frutos.

Por isso, meu presidente, meu amigo Dinis Pinheiro, estou aqui partilhando com
meus  colegas  estes  belos  momentos  que  estamos  vivendo.  Hoje,  nesta  tarde,
vivemos momentos de alegria, de energia, de emoção, de entusiasmo. Você, meu
presidente, falou no seu belíssimo e histórico discurso, lembrou os franceses quando
disseram que o político sem mandato caminha no deserto. Mas no deserto há areia,
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há pedras e sol. Mas foi das pedras que Deus mandou Moisés tirar água, e de lá
jorrou muita água. Com certeza, se você der mais alguns passos no deserto, jorrará
muita água nele. Você disse no seu belo discurso, meu amigo, meu companheiro e
meu presidente Dinis  Pinheiro,  que você vai  caminhar  em um pomar cercado de
árvores,  flores  e  frutos.  Mas  no  pomar  também  há  espinhos.  E  como  dizia  La
Fontaine, não há caminhos de flores que conduzam à glória.

Quero terminar  as minhas palavras com o abraço que você sabe que é amigo,
fraternal, mas lhe dizendo: caminhando com as flores ou com espinhos, eu estarei
sempre ao seu lado.

Palavras do Deputado Arlen Santiago
Caro  presidente  da  Assembleia  Legislativa,  deputado  Dinis  Pinheiro,  Adriana,

componentes da Mesa e Dr. Herbert, presidente da Amagis; caro amigo Dinis, hoje
está sendo feita uma festa em que você dá um até logo na Assembleia. Aqui  na
Assembleia pode ser até um adeus, mas na vida pública é um até logo, porque, com
certeza, uma pessoa com a sua capacidade não poderá deixar de fazer política, essa
política do bem que você faz e que deixa marcas indeléveis na nossa sociedade.

Aqui, na Assembleia, principalmente, você buscou um caminho que às vezes não
agradava  a  todos,  o  caminho  de  cortar  na  própria  carne,  o  caminho  de  fazer
acontecerem as votações que a sociedade almejava.

Dinis, você está deixando aqui vários amigos. Os que estão saindo, assim como
você,  são também seus amigos.  Tenho certeza,  Adriana,  de  que muitos  embates
virão, os quais mostrarão, cada vez mais, a pessoa que é o Dinis, o seu carisma, a
sua competência, a sua capacidade. Estaremos aplaudindo o trabalho que você fez e,
principalmente, o trabalho que ainda fará.

Deus o abençoe. Vamos continuar as votações. Tomara que possamos contar com
a solidariedade de todos para votarmos a PEC nº 69. Você é filho de uma professora,
eu sou filho de um professor. Devemos fazer justiça a esses efetivados que serão
demitidos se não pudermos votar a PEC nº 69, que é muito importante para mais de
80 mil pessoas. Deus o abençoe.

Palavras do Deputado Adelmo Carneiro Leão
Quero  cumprimentar  todos  e  todas  da  Mesa.  É,  para  mim,  uma  honra  poder



2176
____________________________________________________________________________

participar deste momento da história da Assembleia de Minas. Dinis, não estamos do
mesmo lado, mas devo dizer que, pelo seu talento, pelo seu trabalho, pela sua atitude
de  perseverança,  de  acolhimento  e  de  humildade,  você  é  um  construtor  da
democracia.  Talvez  o  espaço  mais  adequado  para  a  democracia  seja  este,  da
Assembleia de Minas. O trabalho aqui é feito de maneira plural, com diferenças. Não
estamos  do  mesmo  lado,  mas  pelo  menos  estamos  constituindo  os  lados  que
conduzem os rios ao mar. É essa a construção que queremos.

Em  primeiro  lugar,  quero  dizer  que  o  trabalho  que  você  fez  na  Assembleia
Legislativa tornou esta Casa mais democrática, deu a esta Casa a dimensão que ela
deve ter, como espaço e poder mais importante na construção da justiça e do Estado
Democrático de Direito. Você engrandeceu a Assembleia com seu trabalho, com sua
dedicação, com seu empenho, enfim, com tudo que fez por esta Casa, até mesmo
com  as  medidas  de  austeridade  tomadas  aqui.  Em  primeiro  lugar,  quero  dar-lhe
parabéns. Manifesto meu reconhecimento por seu trabalho.

Quero  também  citar  aqui  algumas  ações.  O  fato  de  sermos  diferentes  e  de
pensarmos de forma diferente é uma riqueza. Isso não nos faz menores, aliás isso é
que faz grande a Assembleia de Minas Gerais. Tivemos a oportunidade de construir
juntos ações que são do mais alto interesse deste Estado. Trataremos aqui do projeto
Cidadania Ribeirinha. Observaremos como você foi acolhedor no momento em que,
concebido o projeto, olhando para os vales dos nossos rios, para todos os vales de
Minas e,  de modo muito especial,  para o Vale do São Francisco, vendo lá tantos
desafios e necessidades, acolheu, na primeira hora, esse projeto que, espero, a partir
da Assembleia Legislativa, possa ser transformado num projeto nacional capaz de
fazer do Vale do São Francisco, assim como de todos os outros vales, espaços de
cidadania.  Estou  muito  honrado  por  você  ter,  na  primeira  hora,  implantado,  na
Assembleia Legislativa, o Cidadania Ribeirinha.

Trabalhamos  juntos.  Todos  sabem  das  nossas  diferenças  e  das  lutas  que
realizamos nesta Assembleia em relação ao governo de Minas e ao governo federal.
O trabalho que realizamos juntos fez uma diferença extraordinária e está hoje no
Congresso Nacional, com mais de 2 milhões de assinaturas. O principal sujeito dessa
história foi a Assembleia do Estado de Minas Gerais, que se fez presente nos mais
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diferentes  locais  de  Minas,  buscando  ser  um  espaço  promotor,  motivador  e
incentivador do povo brasileiro, um espaço de acolhimento do povo, para dizer que
nós, povo de Minas, queremos mais saúde.

Entendemos que, apesar das responsabilidades dos municípios e dos estados, o
governo  federal,  a  União,  é  o  maior  responsável.  Ele  deve  cumprir  seu  dever
constitucional e ser o provedor dos recursos necessários para fazer da saúde um
direito fundamental da pessoa humana.

Também  quero  dar-lhe  os  parabéns,  porque  V.  Exa.  foi  um  sujeito  ativo  na
Assembleia Legislativa, foi presente e atuante, e agora está compartilhando com o
povo este momento tão significativo. Queremos mais da União, seja ela governada
por qualquer partido ou por qualquer ideologia. É ela a responsável por prover as
condições necessárias para fazer uma melhor saúde no nosso país. Quero, nesse
contexto também, citar aqui o deputado Carlos Mosconi, que foi parceiro e um bravo
companheiro de luta, ou seja, mesmo sendo diferentes, podemos fazer coisas em
comum. Isso é muito positivo. E fizemos uma outra coisa. Primeiro, a Assembleia
Legislativa  pautou  essa  questão,  depois  a  pautou  nacionalmente.  Fomos  ao  Rio
Grande do Sul, ao Espírito Santo, ao Rio de Janeiro, a Brasília, a diferentes lugares, e
convencemos as assembleias estaduais de que os estados brasileiros necessitavam -
como ainda necessitam - rever seu endividamento em relação à União. Certamente
foi o trabalho iniciado aqui, na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, o
principal motivador de um projeto de lei gerado no Congresso Nacional, através do
Senado. Depois ele foi sancionado pela presidenta Dilma, o que tornou mais suave o
peso das dívidas públicas nos estados em relação à União.

Esse trabalho também foi feito aqui. Parabéns por tudo que foi feito, pelo trabalho,
pela  austeridade  construída,  pelo  seu  empenho,  pelo  seu  carinho  e  pela  sua
tolerância.  É  uma honra  poder  construir  este  Estado  Democrático  de  Direito.  Em
qualquer  lugar  onde  estiver  -  tenho  a  convicção  disso  -,  o  Dinis  Pinheiro,
independentemente  das  nossas  diferenças,  será  um  construtor  da  democracia.  E
através  dela  vamos  construir  um Brasil  melhor,  mais  justo,  mais  próximo e  mais
solidário. Parabéns, Dinis.
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Palavras do Deputado Zé Maia
Meu caro presidente Dinis Pinheiro, tenho a firme convicção de que nossa história

haverá de registrar que sua trajetória, neste parlamento, foi uma das mais marcantes
da história dos parlamentares que passaram por aqui, e que, através do seu trabalho,
construiu-se uma Minas melhor. Poderemos falar isso com convicção depois da sua
trajetória neste Parlamento, especialmente nesta última fase, como presidente desta
Casa.  As  ações  aqui  empreendidas,  certamente,  melhoraram  muito  a  vida  dos
mineiros.

Caro presidente, das várias qualidades que admiro em V. Exa., certamente as que
mais me chamaram a atenção foram: a capacidade de separar a militância partidária,
o  trabalho  de  representação  política  da  sua base  de  atuação  parlamentar  e  sua
posição  como  presidente  de  um  dos  poderes  do  Estado.  Porque  são  coisas
absolutamente diferentes: na representação política da sua área de atuação, da sua
região,  quando  defende  os  interesses  específicos  daquela  região;  na  militância
partidária,  de  defender  sua  ideologia,  seu  grupo  político;  e  na  presidência  deste
parlamento.  A presidência desta Casa exige uma qualidade rara e,  muitas  vezes,
cega aquele que preside um poder  dessa importância.  Ao ser a pessoa alçada à
condição de presidente de um poder, pode essa condição cegar sua atuação.

O que é mais importante e o que você mais fez nesta Casa foi ser equânime. Isso é
muito  difícil,  porque  aqui  há  vários  parlamentares,  de  vários  partidos,  de  vários
matizes, de várias regiões. Saber interpretar esse conjunto de anseios com isenção,
como você fez, é realmente um grande aprendizado, uma grande escola que fica para
a história deste parlamento. Essa tarefa é muito difícil, meu caro Dinis. Sem dúvida
alguma a equanimidade é uma das virtudes mais difíceis de ser colocada em prática.
Acho  que  ninguém  pode  acusá-lo  de  não  ter  tido  paciência,  tolerância  e
companheirismo para olhar cada um com atenção e carinho especial. Foi essa a sua
dedicação a  cada parlamentar  desta  Casa.  É uma história  que certamente  ficará
registrada.

Nas visitas feitas ao Triângulo, por onde passou, você cativou os corações da nossa
gente. Sempre que saía, ouvíamos elogios à sua forma atenciosa, à sua fala mansa,
objetiva,  honesta  e  correta.  Sem dúvida  alguma,  você  soube  cativar.  E  olha  que
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cativar o coração dos triangulinos é uma tarefa muito difícil. Certamente isso também
contará na sua trajetória política.

Finalmente, quero agradecer-lhe a experiência que tive ao seu lado em 12 anos.
Certamente saio daqui maior do que entrei, exatamente por conviver com figuras do
seu nível, meu caro amigo, meu presidente Dinis Pinheiro. Qualquer que seja o seu
caminho político,  saiba  que poderá  contar  conosco no Triângulo,  em Minas e  no
Brasil. Sempre estaremos ao seu lado, ao lado de sua família, dos seus amigos, da
Adriana,  que  soube  de  forma  extraordinária  ser  a  primeira-dama  do  Parlamento
mineiro, com toda a galhardia, colocando a sua simpatia a favor do bom trabalho, a
favor de Minas. A presença aqui de representantes de vários poderes, como a da
Adriene, do Tribunal de Contas; do meu caro Doutor Viana, ex-membro desta Casa e
agora no Tribunal de Contas; do Dr. Herbert, presidente da Amagis, nosso parceiro de
tantas jornadas;  da  Dra.  Christiane,  defensora pública-geral;  do  Dr.  Carlos  André,
procurador-geral do Ministério Público; do nosso caro José Geraldo Prado, secretário
de Saúde e um dos mais brilhantes assessores deste parlamento; além de vários
amigos  e  parlamentares  que  vieram  prestigiá-lo,  mostra  a  importância  deste
momento. Meu caro Dinis, tenha uma vida longa. Que Deus esteja sempre com você.
Tenho certeza de que seu futuro será brilhante e, ainda mais que isso, importante
para Minas e para os mineiros. Sucesso.

Palavras do Deputado Carlos Mosconi
Meu caro presidente Dinis Pinheiro, sua esposa Adriana, seus filhos que aqui estão

e demais  parentes,  componentes da Mesa que já  foram nominados,  deputados e
deputadas,  amigos  e  amigas do  deputado Dinis  Pinheiro  que vieram de diversas
regiões do nosso Estado. Quero parabenizá-lo por seu trabalho como presidente da
Assembleia  Legislativa  de  Minas  Gerais.  Já  passei  por  algumas  presidências  no
Legislativo. Estou encerrando o meu sexto mandato agora.

Naturalmente, quem chega a essa posição de presidente de uma casa legislativa
possui qualidades inegáveis para tal. De uma maneira geral, todos cumprem bem o
seu papel., mas V. Exa., meu caro Deputado Dinis Pinheiro, conseguiu imprimir ao
seu trabalho um estilo muito peculiar. Na maioria dos seus atos, V. Exa. procurou
deixar a formalidade um pouco de lado, deixar a liturgia do cargo e a importância dele
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para correr atrás, ir em busca das necessidades do povo de Minas Gerais, presidindo,
com absoluta autoridade, tranquilidade e serenidade, a Casa, fazendo um convívio
aqui muito fraternal entre os pares, apesar das divergências, que são muitas e a toda
hora são colocadas neste Plenário.

No entanto, com a sua tranquilidade, com a sua experiência, com o seu caráter,
com o seu temperamento, V. Exa. conseguiu fazer com que tivéssemos aqui uma
convivência harmoniosa, corajosa.  Com sua visão, correu em busca, foi atrás dos
problemas que afligem o povo de Minas Gerais. E V. Exa. conseguiu isso com grande
maestria. Inúmeros foram os temas que colocou aqui na pauta da Casa para que
pudéssemos discutir não só entre nós, mas em inúmeras audiências públicas aqui e
fora, percorrendo o Estado inteiro, com a participação do povo de Minas, para que
chegássemos a soluções que, de alguma maneira, pudessem melhorar a condição de
vida do povo de Minas Gerais.

Poderia citar inúmeros casos como esse, mas vou referir-me a dois porque deles
participei mais intensamente. Um deles foi a comissão especial de reforma política,
um tema que ainda hoje está na pauta. Não sei se algum dia vai sair, porque quem
deve fazer a reforma resolveu não fazê-la nunca. Porém cumprimos o nosso papel
graças à determinação do presidente Dinis  Pinheiro.  Fizemos aqui  uma comissão
especial, que tive a honra de presidir, e uma série longa de audiências públicas, com
especialistas,  lideranças,  membros  da  sociedade,  enfim,  com  toda  a
representatividade que poderíamos ter,  e  tivemos, naquela  oportunidade,  tanto  de
Minas Gerais quanto de fora dela.

Não paramos por aí, fizemos um trabalho. E o que fizemos com o nosso trabalho?
Esta  também  é  uma  característica  de  V.  Exa.:  o  trabalho  não  ficar  no  meio  do
caminho. Não é apenas uma fachada: “Olha aqui, a Assembleia está fazendo isso”.
Ele faz mesmo. Pegamos aqui o resultado desse trabalho depois de mais de um ano
de funcionamento da comissão e levamos para a comissão especial  que cuidava
desse tema em Brasília. Lá tivemos oportunidade de ter  voz, de poder apresentar
esse trabalho e lá dizer aos parlamentares que Minas Gerais tinha feito o seu trabalho
e que estava levando ali o seu resultado. Ouvimos ali, meu caro presidente, que a
única Assembleia do Brasil a fazer isso foi a Assembleia mineira.
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Depois vivíamos falando aqui questões da saúde e tudo o mais na Comissão de
Saúde, todos trabalhando bastante. A Casa é muito sensível a essas questões da
saúde, realmente um grande problema do Brasil. Houve lá a aprovação da Emenda nº
29, mas também o veto presidencial no que diz respeito à contribuição do governo
federal  dos  10%.  Aqui  começamos  a  nos  manifestar  a  esse  respeito,  e  V.  Exa.
resolveu fazer essa campanha do Assine + Saúde.

Fiquei empolgado com a ideia, fizemos algumas reuniões, trouxemos aqui para uma
reunião  inicial  lideranças  de  Minas  Gerais  inteira,  para  que  todas  elas  tivessem
ciência da questão. Mais do que isso, trouxemos os presidentes das comissões de
saúde das assembleias do Brasil inteiro para uma reunião histórica na Assembleia de
Minas Gerais, a fim de que todas elas aderissem a esse grande programa. Portanto,
as  coisas não ficaram só na grandiosa dimensão do nosso estado,  foram para o
Brasil inteiro. Conseguimos depois de andar por Minas Gerais inteira. V. Exa. disse:
“Deputado Carlos Mosconi, carregue o piano, que vou tocá-lo”. E ele é bom pianista,
sabe realmente tocar bem o piano, que não era tão pesado de carregar também, não.
Andamos por Minas Gerais inteira, foi uma campanha maravilhosa. Pude ver como o
deputado  Dinis  Pinheiro  é  conhecido  e  admirado  no  Estado  inteiro.  Todo  mundo
conhece o deputado Dinis Pinheiro, todo mundo queria vê-lo, todo mundo queria falar
com ele. Isso ficou muito evidenciado para nós.

Pois bem, depois dessa vitoriosa campanha, saímos de Minas e fomos para outros
estados,  fizemos  audiências  em  assembleias  de  vários  estados  do  Brasil,
conseguimos fazer  uma caminhada numa avenida  de  Brasília  que apareceu num
filme bonito. Conseguimos levar para o Congresso Nacional 800 mil assinaturas do
povo  de  Minas  Gerais  para  que  este  movimento  se  transformasse,  como  se
transformou, num projeto de lei de iniciativa popular, a fim de que o governo contribua
com aquilo que deve ser sua obrigação, os 10% para a saúde. Os outros estados
ficaram  comovidos  com  esse  movimento  e  conseguiram  levar  depois  mais  de  2
milhões  de  assinaturas  para  Brasília.  Isso  está  lá,  caro  presidente,  para  votar.
Portanto, o trabalho ainda não acabou, e acho que haverá um bom final, até porque
ouvi  do  deputado  Adelmo  Carneiro  Leão,  meu  companheiro  que  assumirá  uma
cadeira lá, que ele dará sequência a esse trabalho que fizemos aqui e de que ele
também participou.
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Não me alongarei mais, mas queria dar este testemunho, deputado Dinis Pinheiro,
caro presidente, do seu trabalho consequente, responsável, sensível em benefício do
povo de Minas Gerais.  V.  Exa.  envolveu a todos com sua competência, com sua
disposição de participação coletiva neste mandato que foi tão profícuo, graças, em
grande parte, a essa competência de V. Exa. Meu caro, não temos de lamentar nada,
as coisas acontecem, passam. V. Exa. é jovem, este que fala nem tanto, mas espero
ainda  estar  caminhando.  Teremos  muitas  caminhadas,  V.  Exa.  com  essa  sua
juventude, só dará um tempo agora, mas terá muita caminhada pela frente.

Quero dizer, encerrando minhas palavras, que não sei o que o futuro reserva a V.
Exa. nem sei o que reserva a mim, mas espero estarmos juntos novamente nessa
política. Outro dia fizemos aqui um breve convite, singelo, pensando que, de repente,
pudéssemos rever a questão partidária. Na mesma hora, todos assinaram um abaixo-
assinado. Foi rapidíssimo. É assim mesmo. E acho que, se outros partidos fizerem,
acontecerá a mesma coisa.

Quero  que o  deputado Dinis  Pinheiro  saiba...  Perfeitamente.  E  já  me chama a
atenção também.

É o que eu disse, está vendo, se bobear saem três, quatro abaixo-assinados aqui
agora de todos os partidos da Casa. Deputado Dinis Pinheiro, vamos lá, vamos estar
juntos. Quero que o deputado Dinis Pinheiro, meu amigo, saiba que pode contar com
minha admiração, com meu respeito, com minha solidariedade e com minha lealdade.
Um abraço. Muito obrigado.

Palavras do Deputado Paulo Lamac
Muito boa tarde a todos e a todas aqui presentes. Caro presidente Dinis Pinheiro, a

exemplo dos meus colegas de partido que me antecederam aqui, deputados Ulysses
Gomes e  Adelmo  Carneiro  Leão,  fico  bastante  à  vontade  de  me manifestar,  até
porque,  pelo  fato  estarmos  em  polos  opostos  nesta  Casa,  certamente  temos  o
distanciamento necessário para apresentar um ponto de vista distante das paixões
partidárias que entendo seja necessário neste momento.

Uma marca bastante importante e notável: 20 anos de mandato do deputado Dinis
Pinheiro, com dois mandatos à frente desta Mesa de trabalhos, num período bastante
conturbado  da  política  brasileira  e  também  de  muitos  questionamentos  no  nosso
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estado.  Durante  a  presidência  de  V.  Exa.,  presidente,  pudemos  perceber  toda  a
tranquilidade,  toda  a  capacidade  de  conduzir  debates  que,  muitas  vezes,  foram
acalorados, situações que, muitas vezes, poderiam mesmo sair de controle. Tivemos
uma legislatura bastante organizada, em que esta Casa funcionou de maneira eficaz.
Evidentemente, tivemos momentos de divergência de conteúdo, como os que tivemos
recentemente, e, com a iniciativa e a participação notável de V. Exa., conseguiu-se
desbloquear a pauta desta Casa. Mas mesmo nos momentos de pauta bloqueada e
de abstenção,  que são mecanismos  legítimos da democracia  e  do  parlamento,  o
respeito imperou e prevaleceu nesta Assembleia Legislativa.

Gostaria de deixar o meu testemunho, como parlamentar em primeiro mandato, o
qual  estou  concluindo agora,  da acolhida  recebida aqui  nesta Assembleia.  Fomos
vários  novatos  que  entramos  nesta  17ª  Legislatura  e  tivemos  aqui  a  acolhida
necessária para que pudéssemos desenvolver, com competência e com efetividade, o
nosso mandato.

Quero compartilhar com as senhoras e com os senhores que estão aqui que tive,
pessoalmente,  a  oportunidade  de  presidir  uma  comissão  especial  que  considero
muito importante, o embrião da hoje Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de
Crack  e  Outras  Drogas,  presidida,  com  brilhantismo,  pelo  deputado  Vanderlei
Miranda.  Tivemos  aqui  a  criação  desta  comissão  especial,  por  determinação  do
presidente Dinis Pinheiro. Essa comissão colocou Minas Gerais no mapa do debate
parlamentar  no  Brasil  e  fora  dele.  Tivemos  a  oportunidade  de  desenvolver  um
trabalho absolutamente suprapartidário. Na nossa comissão, tínhamos a participação
do PMDB, do PSDB, do PSD, do PT, meu partido, do PSB, além da participação
efetiva  de  vários  outros  partidos  por  meio  de  seus  representantes  eleitos  pela
população. Conseguimos desenvolver um trabalho de altíssima qualidade que acabou
resultando, entre várias outras medidas, na criação da primeira comissão permanente
que trata da questão do crack e das políticas sobre drogas em todo o País.

O Estado de Minas Gerais foi pioneiro e ainda é precursor, referência no que diz
respeito  à  discussão  no  parlamento  acerca  dessa  temática.  Foi  algo  em  que  o
presidente  Dinis  Pinheiro  se  envolveu  pessoalmente,  a  que  deu  toda  condição
estrutural e todo apoio político extremamente necessários, inclusive no momento em



2184
____________________________________________________________________________

que aquela comissão especial era presidida por um deputado da oposição. Tivemos
toda a condição necessária do governo do Estado para que esse trabalho pudesse
frutificar e trazer benefícios à população de Minas Gerais.

Gostaria de deixar esse registro porque a atuação objetiva no que diz respeito a
esse conteúdo acredito  ser  realmente  diferenciadora  do  que serão os rumos  das
políticas sobre drogas no nosso Estado de Minas Gerais. Certamente, ela não se
limitou à questão do  crack,  das políticas sobre drogas. Tivemos a oportunidade de
acompanhar de perto a atuação do presidente Dinis Pinheiro.

A mobilidade urbana é um desafio  real  da população brasileira e da população
mundial,  principalmente  nosso,  aqui  no  Brasil,  porque temos,  no  próximo ano de
2015,  uma  data  em  que  todos  os  municípios  com  população  superior  a  20  mil
habitantes deverão ter planos municipais de mobilidade urbana, algo muito técnico,
muito difícil, especialmente num estado como o nosso, com tantos municípios. Então,
repito, o desafio de Minas Gerais é muito grande.

Mais uma vez a Assembleia Legislativa colocou-se um passo à frente, em parceria
com o governo do Estado, com o Ministério Público e com o Ministério das Cidades, e
realizou no Plenário desta Casa um fórum técnico sobre mobilidade urbana. Esse
fórum reuniu autoridades, a sociedade civil e técnicos da mais alta capacidade em
debates  de  extrema  qualidade  que  resultaram,  através  da  TV  Assembleia  e  da
estrutura do portal da Casa, em cursos a distância para ajudar a qualificar os gestores
públicos mineiros e a sociedade civil no desafio dos planos municipais de mobilidade
urbana.  Isso  é  produto  concreto  colocado  à  disposição  da  população  mineira.  É
preciso registrar  que temos contribuições efetivas. Isso tudo se deu em função da
atuação  republicana,  da  abertura  de  espaço  promovida  pela  Mesa  e  pelo  seu
presidente Dinis Pinheiro, permitindo aos deputados, mesmos os de oposição, que
realizassem com efetividade seu trabalho. Há de se saudar, há de se reconhecer o
republicanismo,  a  capacidade  de  dialogar  com  o  plural,  com  o  diverso,  que  foi
demonstrada  com  muita  tranquilidade,  respeito  e  carinho  pelo  presidente  Dinis
Pinheiro.

Além de tudo, é importante falarmos aqui que, na sua presidência, protagonizou e
capitaneou  o  fim  da  votação  secreta  nesta  Casa,  neste  Plenário.  Quando  aqui
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cheguei, existiam situações específicas de voto secreto no Plenário da Assembleia
Legislativa.  Hoje  a  população  mineira  conhece  os  votos  dos  parlamentares  em
qualquer situação. Considero isso um avanço importante que, indiscutivelmente, não
fosse a atuação da presidência desta Casa, definitivamente não teria acontecido.

Presidente, fico muito à vontade para fazer este reconhecimento. Quero agradecer
as oportunidades que foram importantes para o exercício do nosso primeiro mandato.
Também quero desejar-lhe sucesso e força nessa luta. Que continue levando esse
ideal de bem comum. O presidente sempre coloca de maneira reiterada a visão do
bem comum, pelo bem das pessoas menos favorecidas, que em várias oportunidades
encontraram nesta Casa espaço para suas manifestações. A sintonia da Assembleia
com  a  população  se  manifestou  nas  marchas  contra  o  crack,  manifestou-se  em
movimentações que envolveram escolas, que envolveram o estudantado em diversas
situações. Aliás, no ano passado a população da capital acolheu a Assembleia como
principal espaço natalino. Novamente este ano percebemos o afluxo da população a
esta praça e a esta Casa como um marco do período natalino. Ano passado, dezenas
de milhares de estudantes por aqui passaram, visitando não só a iluminação, mas o
cenário disponibilizado nesta Casa às escolas, principalmente as públicas.

Há de se registrar a aproximação da população mineira, que é a razão de ser da
existência do Parlamento e do exercício da democracia no Estado de Minas Gerais e
foi  muito bem conduzida  por  V.  Exa.  Quero expressar  meu reconhecimento,  meu
agradecimento e meu voto sincero de muito sucesso. Parabéns, presidente.

Palavras do Deputado Lafayette de Andrada
Caro presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado

Dinis  Pinheiro;  D.  Adriana,  demais  familiares  e  amigos  presentes;  autoridades  da
Mesa, já nominadas, serei breve.

Meu caro presidente Dinis, da constelação de homens públicos mineiros produzidos
na  atualidade,  o  seu  nome  com  certeza  fulgura  como  uma  das  estrelas  mais
brilhantes.  A sua caminhada de homem público como parlamentar  nesta Casa foi
coroada com grande êxito com a sua gestão na presidência do Parlamento mineiro.
Participamos hoje de um momento histórico, de um até breve, de uma, temos certeza,
breve despedida de um presidente que procurou levar a Assembleia ao interior de
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Minas,  ao  coração  dos  mineiros.  Também  de  um  presidente  que,  com  muita
sabedoria, serenidade e sensibilidade, soube transpor graves momentos de tensão,
como a ocasião em que o Plenário desta Casa foi tomado por populares. Foi um
momento de tensão em que, não fossem o seu espírito democrático e de conciliação
e a sua sabedoria, serenidade e sensibilidade, não sabemos que rumos poderiam ter
sido tomados. Mas, graças a sua condução, tudo terminou de maneira muito pacífica.

Os deputados que me antecederam recordaram vários feitos de V. Exa. à frente
deste Parlamento, e quero dizer, meu caro amigo e presidente Dinis, que o até breve
que V. Exa. nos dá agora nos remete ao soldado que recolhe a sua barraca, não para
retornar ao lar, mas para enfrentar novos desafios. Relembrando a frase do poeta
“caminhante, não há caminho; caminhante, o caminho se faz ao caminhar”, sou dos
que  acreditam  que  construímos  o  nosso  próprio  futuro,  que  cada  um  de  nós
pavimenta a sua própria estrada. O futuro que você construiu e a estrada que V. Exa.
pavimentou na vida pública  indiscutivelmente  levam-no para caminhos altos,  para
brilhar à frente.

Despeço-me da sua presença física neste Parlamento, por uns breves dias, Dinis,
dizendo a V. Exa que pode partir  com a consciência tranquila do dever  cumprido.
Poucos  tiveram a  oportunidade de  desenvolver  um  trabalho  como o  que V.  Exa.
desenvolveu à frente da Assembleia Legislativa. Austeridade foi o  nome que você
elevou como suprema meta, que foi atingida, foi alcançada.

Mas, neste momento de despedida, em que mais uma vez quero redobrar, assinalar
e  sublinhar  a  minha  admiração,  peço  licença  para  fazer  também  uma  breve
despedida  a  companheiros  que,  como  V.  Exa.,  também  abrilhantaram  a  17ª
Legislatura.

Quero me referir aqui aos companheiros Sebastião Costa, Jayro Lessa, Tenente
Lúcio, Liza Prado, Luzia Ferreira, Leonardo Moreira, Célio Moreira, Romel Anízio, Zé
Maia, Antônio Genaro, Tony Carlos, Maria Tereza Lara, Almir Paraca, Duilio de Castro,
Pompílio  Canavez,  Neider  Moreira,  Marques  Abreu,  Rômulo  Viegas,  Rômulo
Veneroso, Hélio Gomes, Gustavo Perrella, Adelmo Carneiro Leão, Pinduca Ferreira,
Luiz Henrique e Carlos Mosconi, que me antecederam. Todos esses fazem parte de
uma plêiade de homens que fizeram parte da história deste Parlamento. Certamente
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cada um seguirá seu destino, todos eles com a tranquilidade de terem honrado seu
mandato.

Caro  Dinis,  receba do seu amigo e  admirador  um grande abraço,  com a plena
convicção de que, na estrada da vida, na próxima curva, vamos nos deparar com o
Dinis Pinheiro maior e agigantando-se pelo nosso caminho. Parabéns! Muito obrigado
a todos vocês.

Palavras do Deputado Vanderlei Miranda
Caro presidente, dileto amigo Dinis Pinheiro, creio que, apesar de tudo que já foi

dito aqui, ainda que não tenha esgotado tudo aquilo que poderia ser dito, e por mais
que eu queira acrescentar alguma coisa, não conseguirei fugir à redundância. Por
isso não quero fazer aqui um discurso político, mas tentar falar ao amigo, à pessoa do
companheiro Dinis Pinheiro.

Muitos que passaram por esta tribuna teceram elogios maravilhosos a sua pessoa,
mas, na nossa vida, Dinis, há mais. Eu, no sábado próximo passado, precisamente
no dia 13 de dezembro, completei 39 anos de casado, e sei  que muito da minha
caminhada ao longo desse  tempo de  casamento  sempre  foi  sustentado por  uma
mulher que poucas pessoas veem. As pessoas veem muito o Vanderlei, mas veem
muito pouco aquela que sustenta a minha caminhada.  Por isso quero dirigir-me à
Adriana para dizer-lhe: com toda certeza, Adriana, todos esses elogios dirigidos ao
Dinis, não tenha nenhuma dúvida, só puderam ser produzidos porque, ao lado dele,
você tem estado como aquela mulher bíblica, uma grande ajudadora.

Por falar nessa mulher bíblica, da grande ajudadora, há uma curiosidade de que às
vezes falo em celebrações de casamento que tenho a oportunidade de realizar. Para
os que não sabem, junto do mandato que exerço, também carrego a responsabilidade
ministerial  como  pastor.  Assim,  em  algumas  oportunidades,  coloco  um
questionamento. O corpo humano tem mais de 200 ossos, e nós, cristãos que cremos
no criacionismo, cremos que Eva, como diz a Bíblia, foi tirada da costela. Entre mais
de 200 ossos, Deus não tirou a Adriana da cabeça para não fazê-la maior que você;
não a tirou dos pés, para não fazê-la menor, mas tirou-a da costela, que fica bem do
lado onde está, de fato, a companheira, como está agora aí, a seu lado, costela com
costela.
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Não tenho dúvida de que o seu sucesso está sustentado pela vida da mulher que
Deus lhe deu, a mãe dos seus filhos, a sua companheira, a sua guerreira, a sua
sustentadora. Naqueles momentos em que nós, deputados, companheiros seus nesta
Casa, não vemos, ela, com certeza, já deve ter enxugado as suas lágrimas lá no
secreto da sua casa, em determinados momentos da sua caminhada até aqui.

Por falar  em caminhada, é claro, você tem uma longa caminhada pela frente, e
sabemos disso. No convívio com você na Casa, Dinis, já foi dito aqui que uma das
características que carrega é a humildade. Essa palavra tem tido, de certa forma,
uma interpretação um pouco equivocada. Algumas pessoas confundem humildade
com pobreza, e, às vezes, ao se referirem à sua origem, querendo dizer que vieram
de lares pobres, dizem que vieram de um lar humilde. Não, humildade não tem a ver
com  pobreza.  Conheço  pobres  soberbos  e  ricos  humildes,  e  conheço  o  inverso.
Humildade é uma palavra que tem, na sua raiz, outra, a palavra “húmus”, que, por
consequência, fala de terra. E falando de terra para nós, que também cremos no
criacionismo, fala da nossa origem. Se cremos no criacionismo, cremos que fomos
feitos do pó. E a palavra “húmus” nos remete ao pó, leva-nos a encarar do que somos
feitos,  de  onde  viemos  e  para  onde,  fatalmente,  voltaremos.  A  partir  desse
entendimento, a vida, com toda certeza, tem de nos fazer humildes.

Debatemos  muitas  coisas  nesta  Casa.  Concordamos  em  muitas  coisas,
discordamos em muitas coisas. Mas uma coisa que pude perceber também na sua
personalidade eu poderia destacar aqui num pensamento de Voltaire, que diz,  em
certo momento: “Não concordo com uma palavra do que você diz, mas defenderei até
a morte o seu direito de dizer”. E assim tem sido a sua conduta nesta Casa, muitas
vezes não concordando, mas defendendo o direito de dizer. E quero crer que é isso
que faz este Parlamento grande e democrático.

Lembro-me, Dinis, que, quando eu ainda era vereador, em Belo Horizonte, assim
que eleito deputado, recebi um único telefonema desta Casa. Do outro lado da linha
uma voz estereofônica, de rádio, saudava-me e me dava as boas-vindas a esta Casa.
Aquilo  me impressionou de tal  maneira que nunca mais  me esqueci.  Foi  o único
telefonema, deputado Duarte Bechir, que recebi desta Casa, quando eleito deputado.
Era, àquela época, o secretário Dinis Pinheiro me telefonando para me dar as boas-
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vindas. Aquilo de fato marcou a minha chegada nesta Casa. E tem sido esse convívio
fraterno, esse convívio amigo.

Eu não poderia deixar de citar aqui Santo Agostinho, e quero crer que você faz
parte dessa linhagem de homens a que Santo Agostinho se refere quando fala dele
próprio,  dizendo que prefere aqueles  que o criticam e o ajudam a se tornar uma
pessoa melhor a aqueles que o bajulam com a intenção de corrompê-lo. Quero crer
que esta também tem sido a sua marca: saber aceitar as críticas e ter serenidade
para refletir sobre essas críticas, de maneira que cada um daqueles que convivem
com você pode perceber  claramente que esse pensamento de Santo Agostinho é
uma realidade no seu viver diário.

Por fim, não poderia deixar de citar um último personagem conhecido da nossa
história, da história mundial, para falar desse lapso ou parêntese de tempo que você
abre a partir do final deste mandato na sua vida pública nesta Casa. É um parêntese
que se abre e que, mais adiante um pouquinho, se fechará, quando, com certeza,
estaremos vendo e podendo compartilhar da sua capacidade e do seu compromisso
na vida pública.

Quero  lembrar,  querido  amigo  Dinis,  o  que  Winston  Churchill  respondeu  a  um
jornalista  quando,  depois  de  ter  ganhado  a  guerra  para  a  Inglaterra,  lançou-se
deputado e perdeu a eleição. O jornalista, então, sem entender, perguntou-lhe: “Mas
como é possível, Sir Winston Churchill? O senhor ganhou a guerra para a Inglaterra e
perde a eleição?”. Ele lhe respondeu: “Meu filho, na guerra você só morre uma vez;
na eleição e na política você morre muitas vezes e volta muitas vezes”. Na eleição
seguinte o povo foi buscá-lo em casa e o elegeu.

Fica aqui o registro, o meu muito-obrigado por esse convívio fraterno e amigo e
esse  tempo de  caminhada  juntos,  em  que certamente,  não  diferente  dos  outros,
também aprendi bastante. Muito obrigado.

Palavras do Deputado Cássio Soares
Muito boa tarde, meu caro presidente e dileto amigo Dinis Pinheiro. Cumprimento

também a Adriana, primeira-dama deste Poder Legislativo, e, de igual modo, todos os
membros  dos  Poderes  aqui  representados,  como  o  Dr.  Herbert  Carneiro,
desembargador e presidente da Amagis, a Dra. Christiane, defensora pública-geral,
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bem como o Sr. José Geraldo Prado, secretário de Saúde, enfim, todos os nobres
colegas parlamentares aqui presentes.

Meu caro presidente e amigo Dinis, posso dar o meu testemunho aqui, como estou
no meu primeiro mandato, recém-chegado a esta Casa, de que tive algumas alegrias
quando comecei minha atividade parlamentar na Assembleia Legislativa. Uma delas
foi compor a Comissão de Justiça e ser presidido pelo nobre colega Sebastião Costa,
deputado de grande honra e sabedoria. A maior alegria que tive nesta Casa foi ser
presidido  pelo  senhor  nos  quatro  anos  que  estou  completando  neste  primeiro
mandato.  Tenha  certeza  de  que  muito  aprendi,  assim  como  todos  os  demais
deputados que estão exercendo o seu primeiro mandato na Casa. Nessa condição do
senhor de acessível a qualquer tempo e hora em que o procurávamos, éramos muito
bem  atendidos  e  sempre  atendidos.  Deixo  aqui  o  meu  muito-obrigado  por  esse
carinho e zelo com que o senhor sempre nos tratou.

Tenho  certeza de  que nos  encontraremos  por  tantas  e  tantas  vezes.  A política
mineira precisa do deputado Dinis Pinheiro. Estendo esse cumprimento também a
toda  equipe  do  senhor  na  pessoa  da  chefe  Margarete,  assim  como  a  todos  os
funcionários que nos recebiam na presidência e que tinham a mesma condição que o
senhor impunha: acessibilidade, respeito, carinho e zelo com o povo mineiro.

Caro Dinis,  meus parabéns pela gestão,  meus parabéns pela trajetória,  que,  se
Deus  quiser,  será  duradoura  em  nossa  querida  Minas  Gerais.  Muito  obrigado,
presidente.

Palavras do Deputado Sebastião Costa
Sr. Presidente, componentes da Mesa, deputados, senhoras e senhores, antes de

mais nada quero agradecer ao deputado Lafayette de Andrada a referência a mim e
aos colegas.

Quero também agradecer ao deputado Cássio e dizer que foi uma alegria trabalhar
com ele, aproveitando do seu entusiasmo, da sua dedicação e, sobretudo, da sua
visão de futuro.

Quero  ainda  aproveitar,  presidente,  para  dizer  a  cada  pessoa  presente  que as
faixas colocadas neste cenário e a presença de todos revelam a sintonia entre o seu
trabalho e a esperança de cada um aqui presente.



2191
____________________________________________________________________________

Prometo que minha fala será breve. Rápidos são os anos que passamos na política.
Já tenho 30 anos de mandato. É bastante tempo. São 24 anos como parlamentar e 6
como prefeito da minha terra. Quero lembrar aos presentes uma coisa curiosa. Ando
carregando esta pasta, e muita gente fica curiosa do por quê desta pasta. Tem hora
que  quase  resolvo  abandoná-la,  mas  ela  é  oportuna  para  alguns  momentos.  Há
momento em que ela é interessante e, neste, diria que dentro dela veio um artigo que
se aplica a este momento, intitulado O grande homem. Diz o autor: “O grande homem
mantém seu modo de pensar  independentemente  da  opinião  pública.  É  tranquilo,
calmo,  paciente,  não  grita  nem  se  desespera.  Pensa  com  clareza,  fala  com
inteligência, vive com simplicidade. É do futuro, não do passado. Sempre tem tempo.
Não  despreza  nenhum  ser  humano.  Causa  a  impressão  dos  vastos  silêncios  da
natureza, como o céu. Não é vaidoso. Como não anda à cata de aplausos, jamais se
ofende. Possui sempre mais do que julga merecer. Está sempre disposto a aprender,
mesmo com as crianças. Vive dentro de seu próprio isolamento espiritual, aonde não
chega nem o louvor nem a censura. Não obstante, seu isolamento não é frio: ama,
sofre, pensa, compreende. O que você possui: dinheiro, posição social, nada significa
para  ele,  só lhe  importa o  que você é.  Despreza a opinião  própria tão depressa
verifica  o  seu  erro.  Não  acata  usos  preestabelecidos  e  venerados  por  espíritos
tacanhos. Respeita somente a verdade. Tem mente de homem e coração de menino.
Conhece-se a si mesmo, tal qual é, e conhece a Deus”.

Este  pequeno  texto  sintetiza  o  pensamento,  as  virtudes  e  a  dedicação  que  o
presidente Dinis Pinheiro tem demonstrado na vida pública, não como presidente de
Poder apenas, mas como ser humano, como chefe de família e, sobretudo, como
cidadão  de  Minas  Gerais.  Que  este  estado  possa,  no  futuro,  ter  novamente  a
oportunidade de conviver com os mais novos e ainda comigo, porque, para mim, o
ingresso à política só tem uma porta: a de entrada.

A partir  daí, a mim resta apoiar alguém, buscar apoio, mas, sobretudo, acreditar
que, por meio do serviço e do mandato públicos, podemos fazer transformações que,
sem isso, não conseguiríamos.

Parabéns à Assembleia Legislativa por este momento. Parabéns a sua liderança,
que mantém, ao seu lado, outras autoridades de estado neste momento. Vamos à
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frente, porque temos certeza de que, por meio do trabalho e da simplicidade, seremos
vitoriosos em breve. Obrigado.

Palavras do Deputado Paulo Guedes
Meu  amigo,  presidente  Dinis  Pinheiro.  Queria,  nesta  rápida  fala,  nesta  linda

cerimônia de sua despedida nesta Casa, relembrar a minha chegada. V. Exa. foi uma
das primeiras pessoas que conheci nesta Casa, que nos ensinou muito, com seu jeito
simples,  acolhedor,  sempre  respeitando  seus  colegas,  independentemente  da
questão partidária. Aprendi muito com V. Exa., com sua forma de agir e respeitar os
companheiros.

Hoje, vendo toda a Casa, companheiros e inúmeros amigos aqui lhe prestigiando
nesta tarde, também quero fazer parte desses amigos que têm boas lembranças da
sua  passagem  nesta  Casa,  não  só  no  Legislativo,  mas  na  1ª-secretaria  e  na
presidência. Enfim, queria deixar meu abraço fraterno e dizer que quero continuar
fazendo parte do seu grupo de amigos.

Vi tantas homenagens aqui hoje. Uma delas de uma senhora que lhe entregou uma
belíssima imagem de Nossa Senhora Aparecida, da qual sou devoto. Espero que ela
guie  seus  passos  daqui  para  frente,  sempre  pregando  e  fazendo  o  bem,  como
sempre fez nesta Casa. Espero que tenha muito sucesso no que desejar fazer daqui
para  frente.  Você  deixa  muitos  amigos  e  muitas  lembranças  boas  aqui.  Muito
obrigado e parabéns, meu amigo Dinis Pinheiro.

O presidente - Muito bem. Os deputados mexendo com o coração muito mais do
que  com  a  alma.  Muito  obrigado.  Inicialmente,  disse,  devoto  a  esta  Casa  e  ao
conjunto dos deputados, a minha mais viva gratidão. Há pouco tempo, falei para a
imprensa que a Assembleia ficou melhor. A Assembleia evoluiu, cresceu, e cada um
deu  a  contribuição  do  seu  jeito.  Pediram-me  para  sintetizar  as  conquistas  da
Assembleia. Falei que eram tão ricas, tão intensas, que era difícil traduzi-las por meio
do sopro das palavras.

De uma coisa tenho consciência: a Assembleia, de verdade, está mais ética, mais
dinâmica, mais moderna, mais justa, mais sábia e mais cristã. Isso é obra de vocês,
dos deputados e dos servidores desta Casa, com a participação ativa e inteligente de
Minas Gerais, do meu irmão Djalma Diniz. Conforme disse, estou saindo, estou me
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despedindo com consciência tranquila e o sentimento do dever cumprido. Como a
Assembleia  Legislativa  melhorou,  acho  que  o  Dinis  Pinheiro  também  melhorou.
Continuo, da mesma forma que vocês, amigos deputados, seja da situação ou da
oposição, carregando o mesmo ideal: edificar, para valer, uma Minas mais próspera,
que possa garantir às próximas gerações um futuro de dignidade e de justiça social. É
para isso que estamos na vida pública.

Portanto, diante de tantas orações e tantas palavras encantadoras, quero reafirmar,
mais uma vez, meu agradecimento aos deputados. Aqui cheguei muito cedo,  aqui
cheguei  jovem.  Havia  tantos  parlamentares,  amigo  Rogério  Correia,  muito  mais
qualificados para ocupar a função desafiadora de presidente desta Casa, e vocês me
escolheram, mas acho que consegui honrar essa escolha. Diante das limitações e
das fragilidades, prevaleceu minha determinação, meu suor, minha labuta, ao lado
sempre dos sábios conselhos de cada um de vocês.

Sempre  procurei,  com  muita  humildade,  escutar;  sempre  procurei  captar  e
compreender tudo de bom que cada deputado sempre ofertou a esta Casa e a Minas.
Essa, provavelmente, foi a minha grande virtude. Tive a oportunidade de captar o
desejo, o sentimento e o sonho de cada um de vocês, por isso, com enorme orgulho,
como mineiro e empregado de Minas, falo que a Assembleia de Minas é a melhor
Assembleia do Brasil.

Com a palavra, o deputado Rogério Correia.
Palavras do Deputado Rogério Correia

Um aparte - não é, Dinis? Queria me inscrever, mas estava ao telefone, porém não
poderia deixar de prestar uma homenagem pessoal a você, pela nossa convivência
durante todo esse período na Assembleia Legislativa. Pelo menos duas coisas ficam
bem claras aqui. A primeira é que estamos ficando mais velhos, e ver chamarem você
de senhor para lá, senhor para cá, é sinal de que estamos ficando mais velhos. A
segunda questão são os mandatos e a carreira vitoriosa que você tem como político e
parlamentar,  um  exemplo  para  todos  os  parlamentares,  independentemente  dos
partidos  políticos,  das  visões  ideológicas  e  pragmáticas,  um  exemplo  de
perseverança e de servir ao nosso povo com muita determinação. Quero de coração
deixar um grande abraço, na certeza de que você nos ensinou muito no Parlamento
mineiro.
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O presidente - Obrigado, Rogério, e me despeço dos deputados e de cada um de
vocês. Obrigado. Agradeço à minha família, que Deus lhes abençoe, paz e saúde.
Acho que saio desta Casa mais mineiro, porque o mineiro é isso, presidente Herbert,
o mineiro é generoso, é trabalhador, é tímido, simples, humilde. Ele cativa os bons
valores, ele é abnegado, tem uma vocação bela e irresistível de servir. Foi isso que
procurei  fazer,  andei  muito  por  Minas,  convivi  muito  com  os  deputados,  com  os
mineiros, com as lideranças. Com muito esforço e com muita dedicação, e é isso o
que levo para casa, estou mais mineiro, estou muito grato a cada um de vocês, amigo
Helder, por tudo que vocês fizeram por mim. Deus lhes abençoe, muita paz, muita
saúde, um Natal maravilhoso. Que este Natal possa ter um significado ainda mais
forte na vida e no coração de cada um de nós. Que possamos nos reencontrar com o
nosso pai, que possamos redescobrir  os nossos valores, que possamos revigorar,
amiga Luzia, os nossos sentimentos de fé e religiosidade, e que possamos cumprir a
nossa  missão  aqui  de  forma  louvável,  amigo  Dedé,  fazendo  o  bem,  ajudando,
compreendendo, estendendo a mão. Até porque vida boa é aquela totalmente voltada
ao próximo, totalmente entregue ao semelhante.

Palavras do Desembargador Herbert José de Almeida Carneiro
Sr. Presidente, quebrando o protocolo, gostaria de fazer um registro definitivamente

não de despedida, porque um homem público da dimensão política, da estatura moral
de V. Exa., não se despede da vida pública. Falo em nome pessoal, falo em nome da
Associação dos Magistrados Mineiros - somos mais de 1.500 juízes no Estado -, e
falo também, pela afinidade e proximidade que tenho, pelo presidente do Tribunal de
Justiça, desembargador Pedro Carlos Bittencourt Marcondes. Há pouco estávamos
em Ituiutaba - falamos sempre ao telefone, e você sabe disso -, fizemos uma viagem
rápida para chegar aqui, na Assembleia, e o desembargador precisa estar à frente de
uma audiência no tribunal. Fiz questão de vir e prometo ser breve, embora tomado de
emoção e de gratidão acima de tudo.

Quero fazer um registro, primeiro para dizer, em nome do Poder Judiciário, o que
representou e tem representado Dinis Pinheiro, que é merecedor de toda deferência,
de  todo  reconhecimento,  de  todo  carinho,  de  toda  gratidão  do  Poder  Judiciário
mineiro.  Tive  o  privilégio  de  estreitar  relações  pessoais  com  sua  excelência,  o
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presidente Dinis Pinheiro, em 2013, e, mais profundamente, em 2014. Pude constatar
e  confirmar  tudo  isso  que  hoje  aqui  foi  dito  -  diria  -  pela  unanimidade  dos
parlamentares. Somente de um político diferenciado, de um homem público iluminado
é que se ouve o grau de depoimento prestado aqui hoje, por todos os deputados de
todos os partidos da Casa.

Certo deputado teve sua representação e falou em nome pessoal e em nome do
partido, deixando claro que você é daqueles que converge mesmo nas divergências,
que não se satisfaz só com a vivência. Você pede sempre mais. Você quer mais que
a  vivência,  quer  a  convivência  entre  as  pessoas.  Isso  é  importante,  e  o  Poder
Judiciário, na minha modestíssima pessoa, por dever, afeto e gratidão, para afagar
meu próprio coração e minha alma, faz aqui o reconhecimento público de que Dinis
Pinheiro, nos últimos tempos, diria nos últimos seis meses, nesta Casa, proporcionou
ao  Poder  Judiciário  mineiro  a  tramitação  de  uma  lei  de  organização  e  divisão
judiciária  que  contribuiu  fundamentalmente  para  o  aprimoramento  da  prestação
jurisdicional, para a valorização da magistratura mineira.

Meu  caro  amigo  e  irmão,  é  assim  que  temos  nos  tratado.  Quero,  nesta
oportunidade,  em nome do Poder  Judiciário,  agradecer  a dimensão infinita  desse
grande  homem,  que  passou  pela  presidência  desta  Casa,  que  passou  pelo
Parlamento,  como bem  dito  aqui.  Você  não  deixa  a  vida  pública,  porque,  repito,
homens da sua dimensão moral,  da sua envergadura não deixam a vida pública,
porque a vida pública também não os deixa.

Quero  também,  caro  deputado  Dinis  Pinheiro,  em  nome  da  Associação  dos
Magistrados  Mineiros,  deixar  meu  registro.  Da  parte  do  Tribunal  e  da  parte  da
associação,  você  já  recebeu  todas  as  medalhas,  todas  as  láureas  que  o  Poder
Judiciário e a associação têm, mas a maior de todas as láureas, a maior de todas as
homenagens  é  aquela  que  fala  do  coração.  E aqui  quem fala  é  o  presidente  da
associação,  é  o  representante  do  Poder  Judiciário,  mas,  acima  de  tudo,  é  o
modestíssimo conceicionense Herbert  Carneiro,  que ganhou,  em 2014,  com essa
afinidade que tivemos com o Parlamento, um amigo e um irmão. É assim que o terei,
é  assim  que  quero  encontrá-lo  sempre.  Quero  estar  na  fileira  daqueles  que
naturalmente,  quando  convocados,  estarão  sempre  batendo  continência  para  sua
excelência, deputado Dinis Pinheiro.
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Deputado Dinis Pinheiro, você é homem sem igual, daqueles que, na poesia de
Fernando Pessoa, pode dizer, para seu coração e para sua alma, que na sua vida
tudo valeu a pena, porque você nunca teve uma alma pequena. Que Deus o abençoe
juntamente com sua família. Desejo a vocês um santo Natal e um próspero 2015.
Posso atestar que o Poder Judiciário vai sempre respeitar V. Exa. e contar com a
amizade e o carinho de Dinis Pinheiro. Muito obrigado por tudo, meu amigo e irmão,
Dinis Pinheiro. Que Deus o abençoe juntamente com sua família.

O presidente - Para encerrar, Leozinho, veja se você alcança esse microfone. Não
sei se é deputado ou senador, Rogério.

Palavras do Sr. Leonardo Vieira Costa
Boa noite,  Dinis  Pinheiro. É um prazer  muito grande estar  nesta Casa.  Quando

cheguei aqui pela primeira vez, não conhecia ninguém. Fiz amizade com o deputado
Luiz Henrique. Cheguei, me apresentei e falei: “Fui muito bem-vindo aqui. Respeito
todas as pessoas que me receberam e  me acolheram”.  Gostaria  de agradecer  à
minha deputada, que está lá atrás, a Regina. Ela me acolheu e me recebeu nesta
Casa. Agradeço a ela ter-me acolhido e me recebido no seu gabinete, Dinis. Quando
cheguei, tomei meu café, comi meu bolo, e disse para todos: “Aqui sou bem-vindo,
com o respeito do meu amigo Luiz Henrique e dos demais deputados da Casa”.

Gostaria de lhe agradecer, Dinis, por tudo. Você me acolheu nesta Casa quando eu
não  conhecia  ninguém.  Hoje  sou um estudante,  um  batalhador.  Sou  candidato  a
vereador em Santa Luzia. Sou atleticano e nunca deixarei de ser. Queria lhe dizer
muito mais, Dinis. Gostaria de ser um vereador e trabalhar por Belo Horizonte, junto
com você e com sua esposa Adriana e queria trazer minha mãe aqui para lhe dar um
abraço.

Muito obrigado, Dinis, que Deus o abençoe sempre na sua caminhada e que você
volte a esta Casa para trabalhar conosco de mãos dadas, e com minha escola, que
se chama Escola Estadual Padre Francisco, situada na Avenida Itaituba. Vou trazer
minha professora aqui, a Vilma. Vou trazer também meu boletim com as notas, que
estão sensacionais.

Quero subir aí para lhe dar um abraço, Dinis, e lhe agradecer por tudo, por todos os
meus amigos, pelos prefeitos que me acolheram. Obrigado a todos. Que Deus os
abençoe.
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O presidente - Leozinho, prepare-se porque no ano que vem vou vir aqui para tomar
um cafezinho com você e comer um bolinho. Trabalhar no seu gabinete, não sei se
será possível,  porque ainda estou  avaliando.  Já há alguns encaminhamentos dos
deputados Alencar da Silveira, Hely e Ivair. Estou avaliando. O Alencar está ofertando
um VL 4 horas. Ele está muito rigoroso, vamos refletir.

Quero, com a voz do coração, agradecer a vocês. Obrigado por tudo. Mais uma
vez, perdão pelas falhas, pelos erros. Saio daqui feliz, renovado, revigorado. Foi bom,
foi  legal,  a  Assembleia  evoluiu.  Certamente  saio  muito  mais  obediente  ao  ideal
superior, que é a fé, porque somente a fé empurra, somente a fé confia, somente a fé
nos inspira a cumprir dignamente nossa missão. Obrigado, Dr. Herbert, pela palavra
tão fraterna e tão amiga, amigo, irmão. Obrigado, Dra. Cristiane. Sou fã, da mesma
forma que os mineiros, da Defensoria Pública-Geral, que tem a mesma vocação de
cada um de nós, que é cuidar  com carinho dos mais  pobres,  dos mais carentes.
Enfim, de forma genuflexa, quero reafirmar aqui minha gratidão a cada um de vocês.
Viva  a  Assembleia,  viva  Minas  Gerais.  Um  Natal  maravilhoso  e  abençoado  para
todos. Um beijo no coração. Até a próxima. Deus lhes pague. Valeu.
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Comparecimento
- Comparecem os deputados e as deputadas:
Dinis Pinheiro - Ivair  Nogueira - Hely Tarqüínio - Adelmo Carneiro Leão - Dilzon

Melo  -  Neider  Moreira  -  Agostinho Patrus  Filho  -  Almir  Paraca -  André  Quintão  -
Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antonio Lerin - Arlen Santiago -
Bonifácio Mourão - Braulio Braz - Cabo Júlio - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta -
Cássio Soares - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró
Marra  -  Doutor  Wilson Batista  -  Duarte Bechir  -  Durval  Ângelo  -  Elismar  Prado -
Fabiano Tolentino -  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 - Liza Prado - Luiz Henrique -
Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Marques Abreu - Paulo
Guedes - Paulo Lamac - Pinduca Ferreira - Pompílio Canavez - Rogério Correia -
Romel  Anízio  -  Rômulo Veneroso -  Rômulo  Viegas -  Sargento Rodrigues -  Sávio
Souza Cruz - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio - Ulysses Gomes
- Vanderlei Miranda - Wander Borges - Zé Maia.

Abertura
O presidente (deputado Dinis Pinheiro) - Às 9h14min, 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

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

O presidente - Em discussão, a ata. Com a palavra, para discuti-la,  o deputado
Wander Borges.

O deputado Wander Borges - Sr. Presidente, demais deputados, quero discutir o
Projeto de Lei nº 5.499/2014, de iniciativa do Tribunal de Contas do Estado de Minas
Gerais,  que fixa  o percentual  de  revisão anual  dos  vencimentos  e  proventos  dos
servidores do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais referente ao ano de
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2014. Ontem, durante o dia, foi feito um acordo para a votação de diversos projetos.
Logo  no  início  da  reunião  da  noite,  o  deputado  Gilberto  Abramo  solicitou  um
requerimento para inversão de pauta, o que não foi questionado, mas sim aceito, e
estávamos acompanhando tudo. Quando estávamos avaliando o projeto no período
da noite, vimos que entrou em pauta o Substitutivo nº 1 ao Projeto de Lei nº 5.499, e -
pasme, deputado Luiz Humberto Carneiro! - o Tribunal de Contas do Estado, que tem
orçamento próprio, como acontece com o Tribunal de Justiça, mais precisamente com
o Projeto de Lei nº 3.507, no tocante aos concursados, enviou para esta Casa uma
revisão salarial de míseros 6%, ou melhor, de 5,91%, que na realidade nada mais é
do que o INPC. Agora vejam a emenda que foi feita no valor de 1,99%, com todo o
respeito,  pelo  deputado  Adelmo  Carneiro  Leão,  que  no  ano  que  vem  estará  no
Congresso Nacional  lutando pela municipalização das verbas e por  mais recursos
para o Estado e para as prefeituras. Não estou entendendo mais nada: profissionais
do Tribunal  de Contas do Estado de Minas  Gerais  estão  reduzindo o salário  dos
servidores com essa revisão feita pela presidente do Tribunal, por meio do projeto de
lei que tramita nesta Casa e que precisa ser votado. Aliás, esse projeto deverá voltar
às comissões para ser apreciado, para não atrapalhar mais as coisas e trazer mais
dificuldade. Ele também não foi publicado no Diário do Legislativo para ser discutido
na comissão, agora pela manhã. Assim que for discutido, voltará ao Plenário para que
os  deputados  rejeitem  ou  não  a  emenda  e  o  projeto  continue  seguindo  o  seu
caminho. Mas o pior é que o projeto ainda está tramitando em 1º turno, ainda não foi
enviado para votação em 2º turno, mas já poderia ter passado, como aconteceu com
outros projetos. É lamentável a redução de salário dos profissionais do Tribunal de
Contas do Estado de Minas Gerais. Infelizmente, o ano está acabando, e diversos
projetos nossos não serão votados. Não quero acreditar que existem vozes estranhas
atuando no Parlamento.

Não quero acreditar que questões ocultas perpassam pelo tapete vermelho e, como
consequência disso, as coisas não caminhem. Isso é inadmissível. Sobre o projeto do
TJ,  à  minha  direita,  vejo  que  as  moças  estão  fazendo  aniversário,  pedindo  a
compreensão mínima, deputado João Leite, para que se possa votar aquilo que é
direito. A moça ali estudou, estudou e passou em 14º lugar no concurso público. Não
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é justo o que estamos fazendo. Ontem assistimos nesta Casa à turma dando-lhe um
abraço merecedor. Muitos colegas disseram que o ano foi frutífero para a Assembleia,
mas não foi. O ano foi triste. Vamos olhar para trás, fechar o ano e dizer: “Não foi
desse  jeito  que  construímos.  Não  foi  desse  jeito  que  queríamos  construir”.  O
Parlamento tem que ser diferente. O Parlamento tem que ser ousado, responsável e
respeitado e, sobretudo, deve ajudar a construir Minas que tanto queremos. Muito
obrigado, Sr. Presidente.

O presidente - Não havendo retificação a ser feita na ata, dou-a por aprovada.
2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase
Discussão e Votação de Pareceres

- A seguir,  são submetidos a discussão e votação e aprovados, cada um por sua
vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 5.541 e 5.469/2014 (À
sanção.).

O  presidente  -  Parecer  de  Redação Final  do  Projeto  de  Lei  nº  5.587/2014,  do
governador do Estado, que autoriza a abertura de crédito suplementar ao Orçamento
Fiscal do Estado em favor do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Em
discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação,
o  parecer.  As  deputadas  e  os  deputados  que  o  aprovam  permaneçam  como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O deputado Gilberto Abramo - Peço verificação do projeto do Tribunal de Contas,
Sr. Presidente.

O presidente -  É regimental. A presidência vai proceder à verificação de votação
pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita às deputadas e aos deputados que não
registraram sua presença no painel que façam o registro biométrico no terminal e, em
seguida, registrem seu voto. A presidência solicita às deputadas e aos deputados que
ocupem  seus  lugares  e  informa  que  terá  computada  a  presença,  para  efeito  de
quórum, o deputado que permanecer em Plenário e não registrar o seu voto.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O  presidente  -  Votaram  “sim”  40  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está

ratificada a aprovação do parecer. À sanção.
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2ª Fase
O presidente - Esgotada a matéria destinada à 1ª Fase, a presidência passa à 2ª

Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação da matéria constante na pauta.
Questão de Ordem

O deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, meus caros colegas deputados,
deputadas, meu abraço especial ao deputado Wander Borges. Quero iniciar, Wander,
dizendo que o meu tempo de deputado federal ainda não chegou. A partir do dia 1º de
fevereiro, estarei no Congresso Nacional, aliás, a sua disposição. Continuarei fazendo
lá o que tenho feito aqui a minha vida inteira: servir o meu Estado, a minha gente.
Quero responder ao deputado Wander Borges em relação ao salário do Tribunal de
Contas. Compreendo que sua defesa seja tão veemente, até porque V. Exa. também
é membro honrado do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e concursado.
Defender  a  sua corporação  é  algo  absolutamente  legítimo.  Também defendo que
todos os servidores e trabalhadores de todos os lugares - e quem me acompanha
aqui sabe disso - tenham condições dignas de trabalho. Certamente o Tribunal de
Contas do Estado de Minas  Gerais  é um desses órgãos em que o conjunto dos
servidores, de ponta a ponta, está bem atendido do ponto de vista dos direitos e das
condições  salariais.  A emenda  que  encaminhei  a  esta  Casa  colocando  número
arbitrário, não sei se seria 1,91%, se 2%, se a correção inflacionária, se mais que a
correção inflacionária ou se nada... O que tenho discutido nesta Casa sempre, em
todo o tempo, é que é necessário - e passa por esta Casa essa responsabilidade -
debater e discutirmos relações salariais neste Estado. A proposta que fiz foi não votar
o projeto,  porque existe um acordo de governo de que esse projeto tinha de ser
colocado na pauta. E a proposta foi atendida. O governo cumpriu com o seu dever. O
que não quero é que seja votada uma proposta discriminando os demais entes do
Estado. Não apresentamos aqui reajuste salarial para os professores; para servidores
de saúde. Não atendemos a diversos segmentos. Não é justo, e não há motivo para
nos precipitarmos e fazermos com que o reajuste do Tribunal de Contas se realize de
maneira diferenciada, até para que seja cumprido um desmando e uma ilegalidade
desse órgão do Estado de Minas Gerais, não é, deputado Wander Borges? O Tribunal
de Contas do Estado de Minas Gerais determinou um aumento, no ano eleitoral, não
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autorizado por esta Casa. A primeira irregularidade não é nossa. É preciso fazer uma
discussão. Segundo, não tenho dados, mas informações. Gostaria de saber quais são
os salários do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Quero saber quais são
as relações salariais que justificam nos precipitarmos e garantirmos o aumento do
salário dos servidores do Tribunal de Contas antes dos demais. Deputado Wander
Borges,  quero  discutir  isso,  e  teremos  tempo.  Isso  não será  feito  assim.  Não há
nenhuma  agressão  ao  Tribunal  de  Contas.  Quero  saber  quais  são  as  relações
salariais. É preciso que esta Casa discuta uma questão fundamental neste Estado:
relações salariais.  Como o poder público estadual,  governo, Assembleia, tribunais,
Tribunal de Justiça e Tribunal de Justiça Militar, paga os seus servidores? Quais são
as relações justas, civilizadas e próprias de um processo de desenvolvimento? Essa
é  a  questão  que  tem  de  ser  apresentada.  Não  se  trata  de  números.  A questão
fundamental é a discussão sobre relações salariais. Quero discutir isso, mas dizem:
“Tem  de  haver  aumento”.  Ora,  tem  de  haver  aumento  salarial  também  aqui  na
Assembleia Legislativa. Como o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais pode
tratar  os  seus  servidores  de  maneira  diferenciada  em  relação  aos  servidores  da
Assembleia Legislativa de Minas Gerais? Essa questão também tem de ser discutida.
Proponho que a Assembleia Legislativa discuta essa questão do ponto de vista da
valorização,  das competências,  das responsabilidades dos servidores de todos os
órgãos  de  Estado,  de  modo  muito  especial.  Quais  são as  relações  salariais  dos
servidores do Tribunal de Contas, que é um órgão auxiliar da Assembleia Legislativa
e  que  tem  servidores  que  eram  desta  Casa?  Sabendo  disso,  faremos  o  ajuste.
Teremos  recursos ou continuaremos repassando recursos  próprios  da  Assembleia
Legislativa do Estado de Minas Gerais  para atender  às demandas do Tribunal de
Contas  do  Estado  de  Minas  Gerais,  as  quais  põem os  seus  servidores  em  uma
relação  diferenciada  e  acima  dos  servidores  da  Assembleia  Legislativa?  Como
servidor da Assembleia Legislativa, tenho o direito de fazer a defesa corporativa. Se é
assim,  quero  fazer  a  defesa  corporativa  dos  meus  colegas,  companheiros
trabalhadores da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Proponho que os recursos
destinados a pagar  os  trabalhadores e trabalhadoras do Tribunal  de  Contas e da
Assembleia Legislativa, que constituem em seu conjunto um Poder de Estado, sejam
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distribuídos de forma justa, equânime e igualitária e que o tratamento seja isonômico.
Nesse  contexto,  poderemos  fazer  a  mudança.  Não quero  que  tratem  do  número
apresentado, que foi mesmo arbitrário. Pode haver um erro grave. Não tem problema,
pois não será discutido o número. Não estou trabalhando com o conteúdo nem a
quantidade,  mas  com  o  método.  Do  ponto  de  vista  metodológico,  o  Tribunal  de
Contas do Estado de Minas Gerais não pode ser tratado de maneira diferenciada
quanto  a  salários,  se  comparado  à  Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Minas
Gerais.

Discussão e Votação de Proposições
O presidente - Votação, em 1º turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº

57/2013, do deputado Anselmo José Domingos e outros, que acrescenta inciso ao art.
64  da  Constituição  do  Estado.  A  Comissão  Especial  opina  pela  aprovação  da
proposta na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta.

A presidência verifica, de plano, que não há quórum especial para a votação de
proposta  de  emenda  à  Constituição,  mas  que  há  para  a  apreciação  da  matéria
constante na pauta.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 5.640/2014, do governador do Estado,
que altera a Lei nº 21.095, de 30/12/2013, que autoriza o Poder Executivo a contratar
operação de crédito com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social -
BNDES. Em discussão, o projeto. Com a palavra, para discutir, o deputado Wander
Borges.

O deputado Wander Borges* - Sr. Presidente, sem querer polemizar, é um desastre.
A preocupação é com quem ganha mais um pouco. Ora, tem de ter preocupação com
quem ganha menos. Esse é o meu pensamento. Quanto ganham os funcionários dos
demais Poderes com exceção do Executivo? Sabem porque a questão salarial está
achatada neste país,  nos estados e nos municípios? Porque o dinheiro produzido
pelo suor do povo brasileiro está todo em Brasília, na mão do governo federal. A Lei
de Responsabilidade Fiscal já chegou no ponto máximo. Existe uma compressão em
relação às  receitas  correntes  líquidas.  Agora,  se  hoje o  salário  do  Tribunal  é  um
pouco melhor, é porque as pessoas daquela época lutaram e se organizaram para
isso.
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Não  estou  defendendo  nenhuma  ilegalidade,  estou  defendendo  uma  reposição
salarial com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC -, que é um direito
legítimo do servidor.  Aliás, deputado Cabo Júlio,  concordo plenamente com aquilo
que o senhor me falou: o Tribunal não pode dar aumento, que, aliás, tem de passar
por esta Casa Legislativa. Queria que o aumento de 4,69% retroativo a outubro fosse
votado aqui, mas não foi. Precisamos organizar essa questão. E não é só em relação
ao Tribunal de Contas, mas ao Tribunal de Justiça, ao Ministério Público, à saúde, à
educação. Já fiz várias perguntas aqui na Assembleia, e uma delas é a seguinte: o
que o Brasil quer para a educação dos seus filhos se não consegue pagar o salário
porque está todo em Brasília? Abra mão um pouco daquilo que foi feito na Petrobras
que tem dinheiro para pagar o pessoal aqui embaixo.

Agora, o que está acontecendo é que não querem votar nada. Até doação de imóvel
do coitado de um prefeito que está lá longe, esperando para chegar ao cartório de
registro de imóveis e apresentar ao MEC ou ao Ministério da Saúde e dizer “está
aqui;  o  imóvel  é  meu;  posso  construir”,  também  está  parado.  Deputado  Adelmo
Carneiro Leão, respeito V. Exa., sei que o seu mandato vai até o final de fevereiro,
mas espero que, ao chegar em Brasília, lute para corrigir isso, porque aí, quando vier
qualquer proposta de aumento salarial ou a colocação dos pobres concursados, que
o governo tenha sensibilidade e diga: “Vou votar o projeto porque a mocinha lá fez
cursinho de noite, trabalhou o dia inteiro no primeiro emprego, passou em 3º, 4º, 5º,
7º, 8º lugar”.

A Assembleia  tinha  a obrigação moral  de dar  um presente  de  Natal  para  esse
pessoal que está aqui nos acompanhando nas galerias o ano todo, deputado Inácio
Franco. É como a questão da PEC nº 69 e da Lei nº 100. Aqui estava cheio, todo
mundo fez discurso. Em alguns discursos, a veia do pescoço subia tanto que o sujeito
poderia ter tido até um infarto do miocárdio, médico deputado Carlos Pimenta, mas,
depois, como se nada tivesse acontecido, disseram: “Não, acabou. Sou contra isso”.
É uma incoerência, uma falta de respeito para com o cidadão. O Brasil precisa de
agente público que tenha serenidade, responsabilidade, amor ao próximo. Esse é o
caminho.  Agora,  negar  o  aumento?  Está  bom,  não  vamos  dar  aumento  para  o
Tribunal. Então, vamos abaixar o salário de todos aqueles que ganharam na Justiça o
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direito  de  receber  acima do  teto  e  todos  que ganham  até  o  teto  do  ministro  do
Supremo Tribunal Federal. Vamos equilibrar todo mundo e igualar os salários daqui e
de lá. Então, mude tudo, mude a regra do jogo. É uma questão de coerência.

O Tribunal de Contas do Estado mandou para cá um projeto de lei reajustando os
salários dos servidores do Tribunal em 5,91%. Não quero saber se ganham mais ou
se ganham menos. Não estou dizendo isso porque sou funcionário daquele tribunal
há 20 anos. Não é por causa disso. Apesar de ter 20 anos de tribunal, há 19 anos, 11
meses e 20 dias estou licenciado cumprindo mandato de deputado. Estou indo para o
6º mandato, entre mandatos de prefeito e de deputado. Estou aqui para manter a
coerência  daquilo  que  construí  com  os  servidores  do  tribunal,  deputado  Carlos
Pimenta. Aí, somos surpreendidos, deputado Vanderlei Miranda, deputado Gustavo,
com  um  substitutivo  que  diminui  o  índice  de  reajuste,  fixando-o  em  1,91%.  Era
preferível que o projeto tivesse sido votado em 1º turno e o segurássemos no 2º
turno. Seria mais coerente.

Foi uma covardia o que fizeram com os servidores do Tribunal de Contas e seus
familiares. Espero que isso não aconteça nesta Casa nos próximos anos, espero que
os aumentos salariais que vierem para cá não sejam de 1,91% nem de 5,91%, mas
que  a  correção  seja  o  índice  do  INPC mais  aumento  real,  porque os  servidores
merecem isso.

O deputado Carlos Pimenta (em aparte)*  -  Obrigado,  deputado Wander  Borges.
Gostaria  de  manifestar  a  minha  tristeza  pelo  que  está  acontecendo  nesta  Casa
Legislativa nos últimos dias. Estamos aqui há muitos anos, tomaram posse na mesma
época que nós o deputado Ivair Nogueira, o próprio Dinis Pinheiro, o deputado Dilzon
Melo, decano da Casa, que pode relatar, com mais propriedade, o que é habitual
nesta  Assembleia.  Estamos  vendo  um  estado  de  exceção  aqui.  Ontem,  estavam
presentes nas galerias, deputado Wander  Borges, com muita propriedade e muito
direito,  os  representantes  do  Ministério  Público,  querendo  discutir  o  repasse,  as
questões  relacionadas  com  a  instituição.  Na  semana  passada,  todos  os
desembargadores vieram a esta Casa. O mesmo ocorreu com os representantes do
Tribunal de Contas e da Defensoria Pública.

Esta  Casa  está  impedida  de  votar  matérias  que  são  frutos  do  trabalho  dos
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parlamentares  no  último  ano.  Por  exemplo,  chegou  a  esta  Casa  um  projeto  do
deputado Doutor Wilson Batista. É um projeto espetacular, que prevê a criação no
Estado  de  um  programa  destinado  à  reconstrução  mamária  de  mulheres  que
perderam  o  seio  em  consequência  de  câncer.  Elas  merecem  esse  tratamento
diferenciado.  Um  médico  oncologista,  com  estágios  internacionais,  apresenta  um
projeto fundamentado, presidente Dinis Pinheiro, com experiência adquirida na Itália,
onde ficou durante muitos anos. É uma peça espetacular  que vai  agregar  valor  à
Assembleia, ao governo de Minas. Apesar disso, o projeto não vai ser votado, Doutor
Wilson Batista. O futuro governo baixou decreto, colocou lá o carimbão: não votem
nada na Assembleia de Minas.

Estamos trabalhando há muitos anos em muitos projetos. Há um projeto que cria
obrigatoriedade  da  presença  de  um  profissional  de  saúde  treinado  em  eventos.
Muitas  vezes  vemos  em  grandes  eventos  uma  ambulância,  mas  não  há  um
profissional  para  acompanhá-los.  Esse projeto também não vai  ser  votado.  Estou
apavorado com o que está acontecendo nesta Casa. Estou antevendo que, no ano
que vem, esta Casa vai se transformar em um ringue. Quem sabe, o deputado Dinis
Pinheiro  compre  um  bocado  de  luvas  para  que  possamos  digladiar.  Vai  haver
cacetada durante todo o dia nesta Casa. Não há preocupação de se aproximar dos
parlamentares.  Acho isso estranho,  porque o  Pimentel  é  um homem sensato.  Há
poucos dias estava apoiando o PSDB, que, por sua vez, o apoiava. É uma pessoa
diferenciada.  Agora  estamos  vendo  esse  arrepio  das  coisas.  Não  se  consegue
dialogar, conversar com as pessoas.

Estou preocupado, porque não gostaria de ser deputado na próxima legislatura para
estar  aqui  atacando  e  defendendo  e  estamos  caminhando  para  isso.  Adelmo,  o
senhor está feliz, vai para Brasília onde, parece, o ambiente é mais tranquilo. O que
acontecerá aqui não será nada tranquilo. Estamos vivendo num estado que está na
penúria, que caminha a duras penas. Esta é a casa do diálogo, precisamos dele.

A questão das funcionárias, como você disse, é um absurdo. São 14 funcionárias
que fizeram o concurso, estudaram, investiram, perderam noites de sono. O que isso
significa para o estado? Alegam que há possibilidade de acabar com o Tribunal de
Justiça Militar. Entretanto, se acabar antes que elas tomem posse, aí que nunca mais
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conseguem  tomar  posse.  Se,  pelo  menos,  elas  tomarem  posse,  poderão  ser
remanejadas para outro órgão e exercer o direito sagrado de trabalhar. A coisa mais
importante que temos na nossa vida é o trabalho. E querem tirar essa possibilidade
dos funcionários. Temos muitas observações, o Adelmo tem razão, o orçamento do
Tribunal de Contas está junto com o da Assembleia de Minas. Se há distorções, não é
possível reduzi-las terminando com o que já está reconhecido.

Dinis,  o  senhor  fez muito por  isso e tomara que o próximo presidente que terá
assento  nesta  Casa  possa  dedicar  um  capítulo  à  parte  aos  nossos  funcionários.
Quando viemos para cá o funcionário da Assembleia ganhava razoavelmente bem e
hoje  está  com  o  salário  defasado.  Não  temos  que  diminuir  o  de  lá,  temos  que
aumentar o daqui.  E nunca conseguimos chegar no teto da Assembleia.  Estamos
sempre cedendo, cortando privilégios, se é que existiam, e fazendo isso e aquilo.

Encerro meu aparte, parabenizando-o. A partir do ano que vem, acho que teremos
dias negros. No dia primeiro, o governo entrará aqui com o pé esquerdo. Ele está
estabelecendo um confronto com esta Casa. Meu partido, o PDT, lá em cima, apoia a
presidenta Dilma. Poderíamos até ter uma proximidade com esse governo, mas o que
estão fazendo, Rodrigues, é rechaçando, estão falando claramente que não querem o
PDT, o PV e o PSD, que devemos ficar do lado de lá. Quem pariu Mateus que o
balance. Que eles tomem conta do governo, mas respeitem a Assembleia de Minas.

O deputado João Leite (em aparte)* - Obrigado, deputado Wander Borges. Sempre
o  parabenizo  por  sua  luta,  sua  coragem.  Novamente,  V.  Exa.  está  na  tribuna,
defendendo os valores mais caros de Minas Gerais. Ressalto e reconheço a fala do
deputado  Carlos  Pimenta,  experiente  nesta  Casa  e  no  parlamento,  que  tão  bem
serviu  a  este  governo  que  encerra  seus  trabalhos.  Ressalto,  ainda,  a  luta  do
presidente  Dinis  que  enfrentou  esse  lado  ditatorial  do  PT,  esse  lado  que  não
reconhece as instituições. Esse ranço autoritário, ditatorial.

Imaginem que, na tarde de ontem, estava aqui o futuro Poder Executivo de Minas
Gerais para dizer o que poderia ser votado pela Assembleia Legislativa. É o fim do
parlamento. Esta Assembleia já foi fechada uma vez na ditadura militar. Agora, o PT
quer fechar novamente o parlamento mineiro? Não é possível!  Nós vamos resistir,
nós vamos resistir ao PT e a esse lado autoritário, ditatorial, que quer passar por cima
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do Parlamento, dos representantes. O poder mais forte tem de ser o Legislativo, que
representa as pessoas. Não nos curvaremos ao PT e não estamos à venda como no
Congresso, onde foi repartido dinheiro. Aqui, não. Queremos lamentar.

Deputado Wander Borges, aqui está a Dra. Christiane, defensora pública-geral do
Estado, há não sei quantos dias. O que ela veio pedir? Que votemos o projeto de
advogado de graça para a população carente. E o PT meteu o pé no barranco até
hoje,  não  aceitando  votar.  Queria  fazer  apelo  ao  deputado  Sargento  Rodrigues.
Temos de votar o projeto da defensoria. É ele que V. Exa. está discutindo, o advogado
de graça,  estrutura  para  a defensoria  em Minas  Gerais.  Líder  Bechir,  trata-se  de
atender à população mais carente, que bate à porta em busca de advogado de graça.
Não temos direito de obstruir, de paralisar, de fazer o que o PT está fazendo. Quero
ver em 1º de abril, parece até mentira, líder Lafayette, o próximo governador, se tomar
posse, pois as contas do Pimentel foram rejeitadas, de plano, pelo Tribunal Regional
Eleitoral. Será que ele vai tomar posse? Então rasga-se tudo neste Estado. Será que
ele  vai  tomar  posse,  depois  de  colocar  na  sua campanha  R$10.000.000,00,  que
ninguém sabe de onde vieram e não estavam previstos? Se ele tomar posse será o
descrédito total das instituições de Minas Gerais. Apareceram R$10.000.000,00 da
campanha  do  Pimentel.  Deputado  Wander  Borges,  que  autoridade  ele  tem  para
governar  o  Estado? Enquanto  isso,  vamos negar  advogado de graça às pessoas
carentes de Minas Gerais? Eles vieram aqui buscar o direito de defender as pessoas
carentes do Estado. Não temos o direito de obstruir uma necessidade que não é do
defensor, mas da população carente de Minas Gerais.

Deputado Wander Borges, quero encerrar,  mas antes gostaria de homenagear o
Tribunal de Justiça Militar. Imaginem que o PT já conseguiu desarmar a população do
Brasil. Quero aqui fazer mea-culpa. Lutei pelo desarmamento e me arrependo. Tirei
uma foto da arma que os criminosos mais gostam de usar hoje, que está entrando
pelas nossas fronteiras. Tirei a foto e quero mostrá-la. É um fuzil portátil calibre 5,7 X
28mm, uma metralhadora atirando. Os criminosos estão utilizando essa arma, mas a
nossa polícia não. A nossa população está desarmada, e os criminosos armados.
Agora o PT fala em desmilitarização. Querem acabar com a Polícia Militar no Brasil.
Vamos ficar com quem? Quem vai defender a população? Agora também falam em
acabar com o Tribunal de Justiça Militar.
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Essas meninas estão aqui, há não sei quanto tempo, esperando que o PT autorize
votar projetos nesta Casa, o que é lamentável. Isso é um ranço de ditadura, um ranço
autoritário. Acham que mandam nas pessoas, que vão massacrar o Parlamento de
Minas Gerais. Nós vamos resistir, nós vamos vir para cá e começar a obstruir. Vamos
caminhar com as pessoas que trabalharam por 15 ou 20 anos neste Estado. Em 1º de
abril, 70 mil servidores do Estado serão colocados na rua, não sei se pelo Pimentel.
Se  ele  tomar  posse,  é  o  descrédito  total  das  instituições  em  Minas  Gerais.  O
confronto está estabelecido. E estamos prontos para enfrentar o PT, o autoritarismo e
isso que está acontecendo aqui. Imaginem que uma comissão de transição é quem
diz o que a Assembleia Legislativa vai votar. Isso não é possível, deputados, não é
possível, deputados. Quem nos colocou aqui foi o povo de Minas Gerais, e não é um
partido, não é um ditador qualquer que vai dizer o que a Assembleia vai votar.

Quero  propor,  deputado  Sargento  Rodrigues,  nosso  líder,  darmos  à  Defensoria
Pública as estruturas que ela está buscando para defender a população mais carente.
E estou com V. Exa.: estamos em obstrução. É preciso votar a PEC nº 69, que trata
do direito de aposentadoria do trabalhador, do direito de o trabalhador aposentar-se.
Como se tira um direito do trabalhador de se aposentar?

Deputado Wander  Borges,  V.  Exa.  tem o meu apoio.  Nós estamos juntos,  mas
quero fazer um apelo a todos os deputados: vamos votar o projeto da Defensoria
Pública. Vamos votar os projetos, pois há pessoas aguardando. A Assembleia não
pode se  dobrar  a  uma comissão  de transição,  composta  por  pessoas  totalmente
estranhas. As pessoas que vieram aqui não foram eleitas pelo povo de Minas Gerais,
e estão dizendo o que a Assembleia pode votar. Vamos resistir. Muito obrigado.

O deputado Wander Borges* - Apenas a título de informação, é importante ressaltar
que esta Casa tem hoje, salvo melhor juízo, em torno de 5.196 projetos de lei em
andamento. Obviamente, de zero a 100, há projetos que tratam de tudo quanto é
coisa, mas temos de pinçar aquilo que é importante e tentar avançar.

O deputado Duarte Bechir (em aparte) - Obrigado. Deputado Wander Borges. A fala
de V. Exa., nesta manhã, de quarta-feira é momentosa e nos remete aos dias que
virão, de muitas preocupações, se não forem tomadas as devidas providências que o
momento requer.
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Os deputados Adelmo Carneiro Leão, Maria Tereza Lara, Rogério Correia, Sávio
Souza Cruz estão presentes, militam hoje na oposição e, a partir de janeiro, serão o
governo. Chamo a atenção deles para o que está se construindo neste momento e
que pode vir a ser muito perigoso.

A  fala  do  deputado  Carlos  Pimenta,  ex-secretário  de  Estado,  um  deputado
experimentado nesta Casa, demonstra por si só a preocupação de muitos deputados
neste final de legislatura. E por quê? Deputado Wander Borges, os projetos que estão
sendo proibidos de entrar na pauta são de deputados. Eles tramitaram na Casa, têm
o aval de todas as secretarias, são doações, estão prontos para serem votados, mas
estão sendo retirados da pauta sem o mínimo, deputado Adelmo Carneiro Leão, sem
o mínimo de explicação, que possa ser convincente, sobre o motivo por que não está
sendo colocado na pauta.

Ontem, ficamos aqui até quase 11 horas da noite, tentando construir uma pauta
mínima.  O  presidente  da  Casa,  já  esgotado,  nesse  dia  de  muito  trabalho,
acompanhou todos os momentos, na expectativa de que construíssemos uma pauta
que desse aos parlamentares a garantia do exercício do mandato na sua plenitude,
que é de apresentar projetos de lei. E isso não está acontecendo.

Dezembro está terminando. Será difícil nos reunirmos novamente aqui até o final do
mês. Acho que isso está cada vez mais difícil. Devemos aproveitar o momento em
que esta Casa está com a maioria de seus parlamentares para construir uma pauta
que  leve  em  consideração  aquilo  que  o  deputado  plantou  durante  todo  o  seu
mandato. É o mínimo que devemos construir. Não estou dizendo isso talvez com a
bravura e decisão do deputado Carlos Pimenta, mas acho que a fala dele nos remete
a uma situação de muito perigo, que está próxima de acontecer.

Deputado Sávio, vamos abrir o diálogo, vamos conversar mais, vamos colocar a
democracia  acima  dos  ideais  partidários.  O deputado Sargento  Rodrigues  está  à
disposição para conversar, portanto, vamos - todos nós - conversar, vamos esgotar o
que temos de mais importante nesta Casa, que é o diálogo. Vamos construir uma
pauta respeitando todos os parlamentares.

Quanto a esse pessoal  que está aqui,  há tanto tempo, pedindo cinco vagas no
Estado... O que cinco vagas representam de aumento para o governo? Presidente
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Dinis  Pinheiro,  não  podemos  fugir  da  nossa  responsabilidade,  e  aqueles  que
assumirão o governo em breve não podem deixar de discutir conosco e construir uma
pauta mínima.  Peço aos  líderes  do  PT e  do PMDB: não criemos,  nesta  Casa,  o
ambiente  que  está  próximo  a  surgir.  Vamos  conversar,  vamos  ajudar  Minas  e  o
próximo governo, mas façamos isso com diálogo, e que a decisão seja tomada pelo
Colégio de Líderes desta Casa, e não por quem está fora e não sabe o que ocorre
aqui dentro. É isso, presidente, que gostaria de dizer.

O  deputado  Lafayette  de  Andrada  (em  aparte)*  -  Deputado  Wander  Borges,
agradeço-lhe  a  possibilidade  desta  intervenção;  serei  breve,  não  tomarei  o  seu
tempo.

Farei três reflexões sobre o jogo gravíssimo que aqui ocorre. A primeira delas: a
Assembleia de Minas votou, ontem, suplementações orçamentárias milionárias para o
Tribunal de Justiça, para o Tribunal de Contas, para o Ministério Público e para a
própria  Defensoria  Pública.  E  estamos  nos  furtando  a  votar  o  projeto  de  lei  do
Tribunal de Justiça Militar para nomear 10 funcionários. Qual a razão disso? Tenho a
convicção de que o PT,  que foi  votado nas urnas, nas últimas eleições,  não é o
mesmo que está agindo aqui  hoje.  A população votou  no PT que prometeu,  que
veiculou a expectativa de melhoria, de aumento para o servidor público. E o PT vem
aqui impedir  a votação da recomposição salarial  relativa à inflação até outubro.  A
Assembleia não fará essa votação. Foi esse o PT em que a população votou? Tenho
a convicção de que não. Acho que o povo de Minas, vendo o que está acontecendo
aqui  e  como  o  PT  está  se  comportando  após  vencer  as  eleições,  encontra-se
profundamente arrependido. Não foi no PT que pensa em diminuir o aumento dos
servidores do Tribunal de Contas que a população votou. Acho que o PT está se
apequenando; utiliza-se de truculência e do fato de a Assembleia se encontrar a três
dias do encerramento de seus trabalhos e, jogando com o tempo a seu favor, oprime
a população mineira.

Deputado Wander Borges, temo pelo que virá pela frente. Acho que haverá uma
grande decepção por parte da população mineira. O PT que está agindo nesta Casa
não é aquele em que o povo votou. Muito obrigado.

O deputado Cabo Júlio (em aparte)* - Deputado Wander Borges, louvo o papel de
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representatividade  de  V.  Exa.  por  sua  competência  e  por  ser  um  parlamentar
aguerrido.  Disse-lhe qual  é a minha posição a respeito do projeto  do  Tribunal  de
Contas. Eu, particularmente, não sou contra a correção de distorções ou de aumentos
salariais.  Não  podemos  tratar  a  Assembleia,  o  Ministério  Público,  a  Defensoria
Pública de um jeito, e o Tribunal de Contas de outro. Ou tratamos igualmente a todos
ou os tratamos desigualmente. Disse claramente a V. Exa. que o Tribunal de Contas
do Estado é um órgão acessório da Assembleia Legislativa, portanto não tem o poder
de conceder aumento sem que isso passe pela Assembleia. Portanto, é legítima a
posição de V. Exa.; conte com o meu voto e apoio para corrigir essa distorção.

Respondendo a alguns deputados, acho que fugi da escola, fiquei burro e faltei à
aula  de  matemática.  Nós  somos  77 deputados;  23  da  oposição,  54  do  governo.
Vamos culpar a oposição por tudo de ruim que aqui ocorreu ou por que não houve
votação? Nós não votamos projetos de deputados porque somos idiotas. Votamos
projetos de todo mundo e nos esquecemos dos nossos. Fazemos chamadas para
segunda, terça, quarta à noite, quinta à noite, sexta e votamos os de todo mundo,
mas não os nossos. Se verificarmos, votamos muito mais projetos do Executivo ou de
qualquer outra autoria que dos próprios deputados. A culpa pela pauta é nossa, e
acho, sim, que temos de discutir a inclusão dos projetos dos deputados nela.

O deputado Lafayette também disse o seguinte: “Não foi esse o PT em que nós
votamos”. Quero apresentar uma fala ao inverso. Não foi esse o PSDB, que o povo
rejeitou nas ruas, o PSDB que não pagou o prêmio de produtividade do servidor e
que vai sair deixando a dívida do 14° de 2013, que deveria ter sido pago até março de
2014. Não foi o PSDB, que foi rejeitado nas urnas, que, segundo os jornais, não está
pagando fornecedores. Não foi o PSDB, que foi rejeitado nas urnas, que não tem
gasolina para pôr nas viaturas. Enfim, não nos cabe fazer um terceiro turno eleitoral
aqui.

Não sou do PT, mas do PMDB; não sou base aliada, sou governo. Não é culpa do
PT que o projeto do Tribunal de Justiça não está sendo votado, porque ele está aqui
há muito tempo. Aliás, o presidente Dinis Pinheiro se empenhou pessoalmente com o
presidente do tribunal para tentar chegar a um acordo para votação. Não é culpa
nossa  não  ter  votado,  não  houve  consenso  para  votar.  Mas  querer  culpar  23
deputados em relação a 54, que são a maioria, meu amigo, não dá.
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Não temos  nenhuma posição contra a  Defensoria Pública,  muito  pelo contrário.
Todos  votamos  os  projetos  de  interesse  da  defensoria  por  entendermos  ser
importante o papel daquele órgão. Não entendi essa fala querendo nos culpar por
sermos contra a Defensoria Pública. Em nenhum momento vi o bloco posicionando-
se contra a defensoria, pelo contrário. Estamos abertos e realizamos votações todo o
tempo.

Agradecendo ao deputado Wander Borges a paciência, só quero deixar clara essa
questão do Tribunal  de  Contas.  E aí  falo por  mim: o servidor  tem de ser  tratado
igualmente. Não podemos abrir a caixa para um e fechar a porta para outros. V. Exa.
conta com o meu apoio. Muito obrigado.

O deputado Wander Borges* -  Perfeitamente. Quero abordar outra questão, que
considero  importante.  Infelizmente,  o  que  está  acontecendo  é  que  o  País,  o
Congresso Nacional, o governo federal não tomou juízo sobre a matriz orçamentária.
O que ocorre? Qualquer  situação macroeconômica que afete as receitas que são
repartidas mensalmente, principalmente do Fundo de Participação dos Estados e do
Fundo de Participação dos Municípios - que nada mais é que o somatório do Imposto
de Renda e o IPI -, fere de morte estados e municípios. E não é só Minas Gerais, mas
todos os estados do Brasil. A grande maioria dos municípios brasileiros sequer tem
condição de arcar com suas despesas de custeio. Por quê? Volto a repetir, o País
precisa discutir a matriz orçamentária. Chega de o dinheiro ficar na mão do governo
federal e ser gasto ao bel-prazer. O dinheiro tem de estar no caixa do Estado para
fazer face às suas despesas mensais. Tem de estar nas prefeituras, para fazer face
às suas despesas mensais. O que se vê é uma concentração permanente do dinheiro
público - e com a má qualidade do gasto - em nível federal.

O deputado Gustavo Valadares (em aparte)* - Serei breve, deputado Antônio Carlos
Arantes.  É apenas para fazer  coro com V.  Exa.,  mas com um princípio diferente.
Tenho  defendido  com  os  colegas  que,  quando  se  trata  de  negociação  entre
instituições ou casas - no caso, Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas, Tribunal
de Justiça, Ministério Público, Defensoria Pública -, ela tem de ocorrer na esfera das
presidências,  ou  seja,  daqueles  que escolhemos  para  nos  representar.  Se  houve
negociação entre a presidência da nossa Casa e a presidência do Tribunal de Contas,
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foi estabelecido o valor ou a porcentagem do reajuste e tudo ficou definido. Se dei ao
presidente desta Casa, por dois anos, uma procuração para que me representasse,
então está definido. Esse é o valor que tem que ser; não é um caso que cabe a cada
um  de  nós.  Na  minha  opinião,  é  uma  seara  que  cabe  aos  representantes  das
instituições. Então, faço coro com V. Exa. no que diz respeito a não concordar com
uma emenda feita de última hora, que baixa de forma significativa aquilo que havia
sido negociado entre as casas, entre as presidências, entre as instituições.

Agora, além disso, passando à frente, temos ali, há mais de 30 dias, cerca de 10,
15 servidores concursados do Tribunal de Justiça Militar nos acompanhando - estão
dizendo que é um ano. Mas o que estou querendo falar é que não haverá impacto
para  o  governo  do  Estado,  porque  são  poucos  os  funcionários.  Os  salários,  na
maioria dos casos, são muito baixos para os novos servidores. Existe uma discussão
na Casa, caro deputado Wander Borges, daqueles que são favoráveis ao Tribunal de
Justiça Militar e daqueles poucos que são contrários ao Tribunal de Justiça Militar.
Porém, não será o caso desses poucos novos servidores que vai definir se o Tribunal
de Justiça Militar vai ou não acabar. Não será a aprovação desse projeto de lei que
vai resolver esse problema. Essa é uma seara muito mais complexa, que demandará
muito mais tempo, assim como vem demandando ao longo dos anos, porque essa
discussão não é de hoje aqui nesta Casa. Há de se manter o Tribunal de Justiça
Militar, se a demanda existe para se manter ou não. Esse é outro problema. Mas o
caso  delas  não  pode  ficar  preso  a  essa  disputa  dos  que  são  favoráveis  à
permanência do Tribunal de Justiça Militar e daqueles que são contra. Existia uma
resistência do deputado Sargento Rodrigues, que já não existe mais. Depois de um
substitutivo  construído  a  muitas  mãos  aqui  nesta  Casa,  o  deputado  Sargento
Rodrigues já não é mais empecilho. Mas surgiram outros poucos, e temos que vencer
essa resistência.

Concluindo, faço coro com o deputado Lafayette de Andrada e o deputado João
Leite: muito me assusta, a praticamente 15 dias da posse do governador,  como a
incoerência já tomou conta do discurso dos novos ou futuros membros da situação
desta  Casa.  Propagaram  aos  quatro  cantos  do  Estado  -  e  aqui  nesta  Casa,  de
maneira incansável  ao longo dos últimos 12 anos -  que seriam os guardiães,  os
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defensores dos servidores públicos desta Casa. E um dos projetos em que estamos
enfrentando inúmeras dificuldades para colocar em pauta, por resistência do PT e dos
seus  partidos  aliados  que  comporão  o  novo  governo,  é  o  do  reajuste  de  4,6%
retroativo  a  outubro,  dos  servidores  de  todas  as  áreas  do  Estado.  E  mais:  eles
propagaram ser  defensores  dos  servidores da educação,  em especial.  Há 90 mil
servidores da área da educação que estão completamente desesperados por causa
de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que, em vez de ter sido jurídica foi
política, e nós temos a possibilidade de resolver esse problema, mas não o fazemos
pela PEC nº 69, porque há uma resistência do Partido dos Trabalhadores.

Está ficando clara a incoerência do discurso entre a oposição de hoje enquanto era
candidato e o que já se propõem a fazer antes da posse, em 1º de janeiro. Faço um
alerta aos deputados que estão tendenciosos a criar o tal bloco independente - que
de independente não tem nada, porque na política não existe independência; ou se
está de um lado, ou se está do outro - para que façam, nesses 15 dias que temos de
festas de final de ano, uma análise para ver se valerá a pena estar com esses que já
estão com um discurso totalmente incoerente antes mesmo da posse.

No mais, deputado Wander Borges, conte conosco para tentar rejeitar a emenda
apresentada de última hora ao projeto de V. Exa., para que possamos fazer justiça
àquilo que havia sido combinado entre as instituições. Muito obrigado.

O deputado Wander Borges* - Outra coisa importante a ser dita é que o Tribunal de
Contas do Estado não teve data-base em 2013, em 2014 e nem agora, em 2015, ao
contrário da Assembleia Legislativa, que teve todas as suas datas-bases garantidas.

O deputado Antônio Carlos Arantes (em aparte)*  -  Cumprimento  o companheiro
Wander  Borges,  que faz uma explanação importante.  Confesso que estava muito
ansioso e agoniado por ver  a pauta travada.  Somos funcionários públicos,  somos
servidores do povo, recebemos dinheiro público, salário pago pelo povo, mas não
estávamos  tendo  produtividade,  não  estávamos  evoluindo.  Depois  de  tantas
conversas, depois de tantos entendimentos, chegou-se a um acordo, destravou-se a
pauta e rapidamente votamos vários projetos importantes. Achei que iríamos corrigir
as falhas daquele momento passado e que fecharíamos o ano limpando a pauta, uma
bela pauta, por sinal, que foi apresentada na última semana. Mas hoje, com surpresa,
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vemos que há apenas dois projetos na pauta para serem votados. Tudo foi retirado da
pauta. Isso é muito ruim porque a PEC nº 69 busca fazer justiça com um público que,
se for para a rua, terá dificuldade de ser inserido no mercado de trabalho. Haverá um
problema sério pela frente, que não é meu, não é do Pimentel, não é de vocês, mas
de  todos  nós.  Temos  de  buscar,  por  meio  do  entendimento,  uma saída  para  as
pessoas que contribuem tanto para a educação do nosso Estado, mas poderão ficar
ao léu, sem nenhum respaldo para voltar ao trabalho. Isso é uma preocupação.

Há um projeto de minha autoria que direciona 10% do orçamento para a Epamig,
não o orçamento do Estado, mas o orçamento que vai para a pesquisa. Essa é a
melhor empresa do Estado na área de pesquisa agropecuária,  e a Fapemig nem
sempre repassa os valores necessários  para dar prosseguimento à pesquisa. Um
exemplo:  fazem  plantio  de  batata-semente,  buscam  uma  nova  variedade  e  vão
pesquisar sobre isso. Quando chega o momento da colheita daquela batata, não há
dinheiro para contratar pessoal para fazer a colheita, a contagem, a identificação da
praga, a identificação do tamanho, a produtividade, a qualidade. Como falta dinheiro
para a Epamig, contratam algumas pessoas sem nenhuma especialização, o que é
mais barato, e aquela batata vira simplesmente uma batata para consumo. Ou seja,
perdemos toda a dedicação necessária para a pesquisa, que se torna uma pesquisa
que tem começo e meio, mas não tem fim. E aí, perde-se tudo. Meu projeto salva
isso, porque a Epamig saberá quanto poderá gastar até o final do ano, portanto vai
dimensionar os projetos de pesquisa em relação ao seu orçamento. Assim, o dinheiro
público não será jogado fora, como tem ocorrido.

Fizeram uma manifestação aqui, dizendo que o ano foi perdido. Acho que poderia
ter  sido  muito  melhor,  mas  tivemos  projetos  importantes  aprovados  neste  ano,
inclusive  alguns  de  minha  autoria,  que  V.  Exa.  pôs  em  tramitação  nesta  Casa  -
agradeço muito ao presidente -, o que trouxe uma nova realidade. Hoje existe uma lei
que dá legitimidade ao queijo de minas artesanal, que antes era produto clandestino.
A legislação anterior  era incompatível com a realidade do produtor artesanal,  caro
companheiro Wilson. A legislação que temos hoje,  inclusive a de minha autoria  e
aprovada por V. Exas., oferece uma condição de produção com qualidade, dentro da
própria residência do produtor. Com uma queijaria muito mais simplificada, mas com
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todos  os  cuidados  necessários  em  termos  de  assepsia  para  produção  do queijo,
produz-se um produto de ótima qualidade. Assim é que, a partir  do nosso projeto,
presidente, o queijo de qualidade triplicou, quadruplicou e até quintuplicou de preço.
Queijos  que  custavam  R$15,00,  hoje  custam  R$200,00  porque  é  um  queijo
diferenciado. Esta semana, com o trabalho do Sebrae, da Aproccamp de São Roque
de Minas, do prefeito,  dos vereadores, do IMA, que ajudou muito - quero também
reverenciar  o  trabalho  de  toda a  equipe  do  Ministério  da  Agricultura  -,  tivemos  o
projeto  aprovado.  E  hoje  temos  um  queijo  produzido  dentro  de  uma  legislação
compatível  com  a  identidade  geográfica  de  Canastra.  O  queijo  da  Canastra  foi
valorizado, e o produtor ficará numa condição muito melhor.

Mas o que eu peço e apelo aos nobres colegas é que votem. Ainda estamos em
tempo  de  votar,  não  só  o  projeto  de  pesquisa  de  minha  autoria,  como  projetos
importantíssimos para que possamos avançar. Temos o projeto do Tribunal de Justiça
Militar  e  tantos  outros.  Falando de justiça,  nesta semana tivemos a  felicidade de
inaugurar  um  fórum  novinho  em  São  Sebastião  do  Paraíso  com  a  presença  do
Tribunal de Justiça, do Desembargador Pedro Bitencourt e de vários parceiros, do
Desembargador  Kelsen.  Temos  também  reivindicações  de  concursados  que  já
passaram nos concursos, mas continuam trabalhando como contratados, e daqueles
que ainda não estão trabalhando. São ações que temos por que lutar.

Para  encerrar,  quero  deixar  registrado  que  neste  ano  fiquei  muito  feliz  porque
aprovamos outro projeto de minha autoria, que coloca pessoas com neurofibromatose
nas mesmas condições das pessoas com deficiência física. O Dr. Wilson é médico,
conhece  esse  assunto,  nos  ajudou  bastante  e  hoje  as  pessoas  portadoras  de
neurofibromatose têm as mesmas condições e benefícios de um deficiente físico.

Agradeço e espero que cheguemos a um entendimento e possamos votar  hoje,
amanhã,  sexta-feira,  segunda-feira, terça-feira ou,  se for  preciso, depois do Natal,
mas precisamos limpar a pauta e fazer justiça com o nosso povo.

O deputado Wander Borges* - Perfeitamente, deputado Antônio Carlos Arantes.
Outra questão a ser colocada é que o governo termina agora e outro governo se

inicia,  mas com um detalhe.  Em 1997, eu recebi das mãos do meu antecessor a
Prefeitura Municipal de Sabará o poder para governar. Naquela época, não existia a
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Lei de Responsabilidade Fiscal. Como não havia nenhum inconveniente, os prefeitos
deixavam  dívidas  e  entrávamos  com  o  orçamento  totalmente  comprometido.  Não
adianta criarmos problemas aqui para, no ano que vem, dizer que o estado está isto,
está aquilo, que não faz, que não sei o quê. Quem entra assume ônus e bônus. Essa
é a regra da governabilidade. Sendo assim, deputado Célio Moreira, sai o CPF, volto
a repetir, de Alberto Pinto Coelho, e entra o CPF de Fernando Pimentel, mas o CNPJ
representa  o  povo  do  Estado  de  Minas  Gerais  através  do  governo.  Então,  esse
encaminhamento tem que ser muito lúcido.

Quero agradecer essa oportunidade e finalizar  com esse raciocínio:  quisera que
essa  recomposição  salarial,  companheiro  e  amigo  deputado  Sargento  Rodrigues,
fosse da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais e alguém aqui ousasse diminuí-la.
Fica aqui o registro, e espero que possamos encontrar caminhos com serenidade,
com responsabilidade para realmente atender às demandas da sociedade dentro do
equilíbrio das contas públicas.

Estamos chegando ao final do ano e quero deixar um abraço carinhoso a todos.
Muito obrigado, presidente.

O presidente - Quero informar aos deputados que a presidência vai promover o
chamamento dos deputados para quinta-feira e sexta-feira e também para sábado e
domingo,  se  houver  necessidade,  conforme  lembrado  pelo  deputado  Sargento
Rodrigues.  É fundamental.  Conto com a compreensão e com o esforço de todos.
Vamos elaborar uma pauta. Existem projetos importantíssimos para serem votados. A
dificuldade existente no projeto do Tribunal de Justiça Militar já foi superada, então
não vejo por que deixar de votar esse projeto. Aliás, quero reverenciar as militâncias
que  há  muito  vêm  demostrando  muita  dedicação  e  notável  espírito  de  luta.  É
fundamental cumprir o nosso dever. Assim sendo, solicito aos deputados, de forma
especial aos líderes, que promovam a construção de uma pauta inerente aos projetos
dos  deputados.  Este  é  o  apelo  da  presidência:  a  Assembleia  vai  promover
convocação para quinta-feira,  sexta-feira,  sábado e  domingo,  para que possamos
finalizar a votação de todos esses importantes projetos.

Com a palavra, para discuti-lo, o deputado João Leite.
O deputado João Leite* - Obrigado, presidente deputado Dinis Pinheiro. Na tarde de
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ontem, não tive oportunidade de homenageá-lo por seu mandato tão competente à
frente da Assembleia de Minas, mas gostaria  de reconhecer os méritos do nosso
presidente, sobretudo o diálogo franco e aberto que promoveu com todos os setores
da sociedade de Minas Gerais e as bandeiras que ergueu em nome do nosso povo.
Bandeiras  importantes  foram  erguidas  especialmente  junto  ao  presidente  da
Comissão de Saúde, o ilustre deputado Carlos Mosconi. Esta Casa foi pioneira na
luta por mais recursos para a saúde. Também não poderia deixar de mencionar a
competência e a liderança do deputado Dinis  Pinheiro à frente do Colegiado dos
Presidentes das Assembleias do Brasil, trazendo à discussão o pacto federativo e a
importância de os estados e os municípios receberem os recursos devidos.

Deputado  Dinis  Pinheiro,  neste  momento,  a  luta  de  V.  Exa.  é  cada  vez  mais
importante,  visto que o governo federal  está atrasado com o repasse de mais de
R$2.000.000.000,00 para Minas Gerais. Aliás, esse dinheiro poderia ajudar muito os
nossos servidores e a nossa população. As lutas e as bandeiras de V. Exa. foram
todas muito corretas. Lembro-me de quando V. Exa. ergueu a bandeira da revisão e
distribuição do ICMS no Estado de Minas Gerais, que julgava impossível. Após 1997,
quando o ex-governador Eduardo Azeredo propôs a chamada Lei Robin Hood, de
distribuição do ICMS entre os municípios de acordo com algumas ordenanças, como
cultura, meio ambiente e a presença de nações indígenas nos municípios, V. Exa.
conseguiu nos liderar em prol de uma grande transformação do ICMS, que atendeu
especialmente  àquela  população  mais  carente  e  necessitada  de  Minas  Gerais,
melhorando a vida dos mineiros e das mineiras.

Quero ainda reconhecer, presidente, o seu papel de importante liderança na luta por
algo que vem infelicitando o nosso país, que é o problema das drogas, até mesmo no
meio infanto-juvenil. V. Exa. assumiu a liderança dessa luta em Minas Gerais, ao criar
nesta  Assembleia,  sob  a  presidência  do  ilustre  deputado  Vanderlei  Miranda,  a
Comissão de Combate ao Crack e Outras  Drogas, que vem fazendo um trabalho
digno  de  reconhecimento  de  todos  nós.  V.  Exa.  também  teve  a  sensibilidade  de
reconhecer  o  papel  fundamental  das  comunidades  terapêuticas,  muitas  vezes
totalmente  desconhecidas  do  poder  público,  que  não  consegue  respeitar  a
participação popular.
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É interessante que temos um governo que fala muito em participação popular, mas,
quando existem organizações e igrejas que querem trabalhar com essa questão, pois
esse  serviço  faz  parte  da  vocação  de  vida  das  pessoas,  esse  governo  rechaça
totalmente a participação dessas instituições. É muito interessante que,  às vezes,
cobram dessas instituições que elas sejam como as de assistência à saúde, como um
hospital. Lamentavelmente por falta de recursos, nossos hospitais estão fechando.
Como cobrar de uma instituição de tratamento de usuários e dependentes que ela
tenha a mesma estrutura que a de um hospital, se este próprio não a possui? Os
hospitais não conseguem ter essa estrutura por falta de financiamento da saúde.

Com  muito  prazer  concedo  um  aparte  ao  ilustre  deputado  Vanderlei  Miranda,
presidente da Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e outras Drogas
da Assembleia Legislativa de Minas. Por favor, quero ouvi-lo.

O deputado Vanderlei Miranda (em aparte)* - Obrigado, deputado João Leite. Quero
parabenizá-lo por abordar mais uma vez essa questão que sabemos é tão delicada e
constrangedora  para  todos  nós  como  sociedade  e  pais  de  família.  A  comissão
realmente trabalhou muito nestes  dois  anos que se completam agora no  final  do
próximo mês. Mais uma vez quero registrar o importante apoio do presidente Dinis
Pinheiro, que deu à comissão todas as condições para que ela pudesse realizar seu
trabalho. Viajamos o Estado de norte a sul e de leste a oeste, conhecendo muito de
perto a realidade cruel que têm sido as drogas como um todo no Estado.

Quando  V.  Exa.  fala  das  comunidades  terapêuticas,  essas  tão  perseguidas,
combatidas,  criticadas e mal-compreendidas,  quem está por  fora do  processo -  e
esse  não é  o  caso  de  V.  Exa.,  que conhece  muito  bem  essa realidade  -  tem a
impressão de que as comunidades terapêuticas são lugares para se amontoarem
pessoas, fazer-se uma lavagem cerebral nessas pessoas, para depois devolvê-las a
suas famílias.  Na verdade,  isso é um mito.  Sabemos que 80% das comunidades
terapêuticas - e posso dizer isso sem medo de errar - trabalham e funcionam em
razão da abnegação, dedicação, amor e zelo daqueles que lá estão sem receber um
único centavo.

Faço uma crítica às três esferas de governo: elas não recebem um único centavo
do governo municipal, do governo estadual e do governo federal. Hoje, para que uma
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comunidade possa adequar-se ao perfil a fim de receber algum recurso, é criada uma
teia de dificuldades. Hoje de 10% a 20%, no máximo, das comunidades no Estado de
Minas Gerais conseguem ainda assim extrair algum recurso do poder público, e isso
tem sido cruel porque vemos, a cada dia mais, aumentar o número de dependentes
químicos no Estado. Hoje não existe no Estado, deputado João Leite - e V. Exa. muito
bem sabe disso -,  nenhum município e nenhum distrito aonde lamentavelmente a
droga não tenha chegado. Essa é a realidade que temos no Estado, é o flagelo.

Já  não  suportamos  ver  pais  e  mães  de  famílias  desesperados  a  tal  ponto  de
acorrentar seus próprios filhos dentro de casa para que não sejam mortos por causa
da  dívida  com  o  tráfico.  Sabemos  que  no  tráfico  apenas  existem  dois  tipos  de
pagamento: ou se paga com dinheiro ou com algum objeto ou se paga com a vida.
Não  há  conversa.  Não  dá  mais  para  ver  o  desespero  de  dependentes  que  não
encontram lugar adequado para sua internação e pedem para serem acorrentados
em casa, tamanho o desespero. Isso é cruel. Quero crer que temos muito a avançar e
teremos muito a discutir, deputado João Leite, a partir do próximo ano nesta Casa.
Teremos muito a cobrar  dos três  níveis  de poder,  porque os municípios  têm sido
omissos  nessa  questão.  A  Prefeitura  Municipal  de  Belo  Horizonte  não  tem  um
programa, uma secretaria, uma superintendência para tratar da questão das drogas
na capital dos mineiros. Às vezes é preferível fazer aquilo que eles se recusam a
aceitar,  mas que é uma realidade: a faxina humana na cidade; tirar  as pessoas à
força das ruas quando vai acontecer algum evento de grande porte, para não deixar
ninguém perceber que há falhas do poder municipal nessa questão das drogas.

Então, é preciso nos ombrear nessa questão, e vamos fazer isso, cobrando ações
dos 853 municípios, do governo do Estado e do governo federal. Esperamos que os
recursos sejam disponibilizados e cheguem até a ponta, para que possamos dar a
nossa contribuição não para acabar com esse flagelo, porque seria utópico da minha
parte imaginar que acabaremos com as drogas, pois ela está presente na vida dos
homens  há  milênios,  mas  para  diminuir  esse  flagelo  e  a  dor  das  famílias.  Muito
obrigado pelo tempo que me foi cedido.

O deputado João Leite*  -  Muito  obrigado.  Essa é  uma matéria  sobre  a  qual  a
Assembleia  Legislativa  vem se debruçando  e  discutindo.  Eu,  como presidente  do
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Fórum  Nacional  de  Comissões  de  Segurança  Pública,  e  o  deputado  Sargento
Rodrigues,  como  secretário-geral,  tivemos  a  oportunidade  de  ir  à  Amazônia  e  à
fronteira com a Bolívia e o Paraguai para conhecer a realidade da entrada das drogas
no Brasil.

Deputado Vanderlei Miranda, V. Exa. me fez lembrar do presidente da Comissão de
Segurança Pública do Ceará. O delegado Cavalcante disse que os governos federal e
estadual, durante todos esses anos, falharam em levar água ao sertão cearense, mas
o crack já chegou lá. Aonde a água não chegou, os traficantes conseguiram levar o
crack, a droga. O sertão cearense está cheio de usuários.

V. Exa. bem lembrou que todos os nossos municípios convivem e sobrevivem com
essa luta contra as  drogas;  que as nossas estradas e fronteiras estão totalmente
abertas para a entrada das drogas. Chamou-nos a atenção algo na fronteira do Brasil
com a Bolívia: às 20 horas, a Polícia Federal fecha seu posto de reconhecimento de
entrada de estrangeiros no Brasil, só que a estrada continua aberta. Infelizmente, o
País  está  sofrendo  muito  com  esse  total  abandono  da  segurança  pública  pelo
governo federal.

Concedo aparte ao deputado Lafayette de Andrada, que domina essa matéria por
ter sido secretário de Defesa Social em Minas Gerais e por ter sofrido com essa total
ausência do governo federal na segurança pública. Por favor, quero ouvi-lo.

O deputado Lafayette de Andrada (em aparte)* - Quero rememorar o período em
que estive à frente da Secretaria de Defesa Social. Recordo-me de que o governo de
Minas investia em segurança pública e investiu, ao longo desses quatro anos, algo
em torno de 13% ou 14% do seu orçamento. É o estado da Federação que mais
investe em segurança pública - e sabemos que é insuficiente -,  mas 14% do seu
orçamento é destinado a segurança pública. Já o governo federal destina menos de
1% à segurança pública. No ano em que eu estive lá, recordo-me bem, pois fiquei lá
por um ano e meio, o governo federal investiu zero vírgula quarenta e poucos por
cento, menos de 0,5%. Esse era o investimento do governo federal em segurança
pública.

Qual é o resultado disso nessa linha em que V. Exa. estava falando? Minas Gerais
é o estado brasileiro com a maior malha viária federal. Como nosso Estado é grande
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e  fica  no  centro  do  País,  praticamente  todas  as  rodovias  federais  cortam  o  seu
território. E a polícia estadual é impedida de entrar nessas rodovias. A Polícia Militar e
a Polícia Civil não podem entrar, pois a Polícia Rodoviária Federal não permite. Eles
dizem que, de acordo com a Justiça, ali somente a federal pode atuar.

Em Minas Gerais, há menos de 800 homens da Polícia Rodoviária Federal para
quase 11.000km de rodovias federais.  Para terem uma ideia, do Rio de Janeiro a
Brasília, há menos de 40 homens para vigiar a rodovia. Qual é a consequência disso?
O governo federal não vigia e não permite que os governos estaduais o façam. Então,
a rodovia é transformada em um corredor  protegido para a bandidagem. Como o
governo  federal  não  vigia  e  não  permite  que  o  Estado  faça  esse  trabalho,  os
traficantes pensam: “É por aqui que vamos passar, pois temos convicção de que aqui
nada acontecerá”.  O resultado é o tráfico de armas, de pessoas e de drogas por
nossas  rodovias  federais,  que  estão  praticamente  desprotegidas  pelo  governo
federal.

Essa era a pequena intervenção que gostaria de fazer, pois creio que essa reflexão
é importante. Muito obrigado, deputado João Leite.

O deputado João Leite* - Muito bem. Agradeço a sua intervenção, pois os dados
são muito importantes. Do Rio a Brasília, há mais de 1.000km de rodovia, e, com 40
homens,  a  conta não fecha,  deputado Doutor  Wilson Batista.  Realmente estamos
abandonados.

Gostaria de falar sobre o Projeto de Lei nº 5.640, em apreciação, que altera uma
legislação.  A Assembleia  Legislativa  já  havia  se  manifestado  em  relação  a  essa
matéria. Foi necessária uma pequena alteração. Isso é o que estamos votando, ou
seja, uma alteração para beneficiar a nossa Defensoria Pública. A Defensoria Pública-
Geral se faz presente na pessoa da Dra. Christiane Procópio Malard e da Dra. Diana,
que permanentemente acompanham os trabalhos da Assembleia Legislativa. Imagino
que elas tenham muitas atribuições, mas estão preocupadas com a luta pela nossa
Defensoria Pública, que conseguiu esse crédito de R$1.000.000,00 para aplicar na
modernização da sua administração no Estado de Minas Gerais.

Neste momento, estamos sem votar algo que beneficiará pessoas que não podem
vir à Assembleia Legislativa, pois não têm condições. Talvez a única condição que
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essas pessoas tenham é de ir até a defensoria para reclamar da sua situação. Há
várias situações: algumas mulheres são abandonadas, depois de terem seus filhos,
por homens sempre muito irresponsáveis.  A Defensoria Pública, em nome dessas
mulheres carentes,  solicita  que seja paga a  pensão alimentícia  àquelas  crianças.
Essa mãe deve estar agora na Defensoria Pública. A Defensora Pública-Geral, Dra.
Christiane,  está  tentando  modernizar  a  defensoria,  para  tornar  mais  rápido  o
atendimento dessa população. Ela enfrenta dificuldades, pois a nossa máquina está
ultrapassada e antiga e precisa ser melhorada. Estamos aqui metendo o pé nesse
dinheiro  da  Defensoria  Pública,  dinheiro  quer  seria  usado  na  agilização  do
atendimento do hipossuficiente, do carente, da população de Minas Gerais, que sente
todas  as  necessidades.  E  a  porta  em  que  ela  bate  permanentemente  é  a  da
Defensoria Pública.

Não temos o direito de obstruir e de impedir a votação desse projeto tão importante.
Repito: as pessoas que serão alcançadas por esse projeto não têm condições de vir à
Assembleia  Legislativa.  Elas  abarrotam  as  nossas  defensorias  espalhadas  pelas
comarcas do Estado de Minas Gerais. Vão até o nosso advogado de graça, servidor
dessa população mais carente do Estado, para solicitar o patrocínio desse defensor.
Então, temos que votar esse projeto. Esperamos que haja acordo para a votação
dele.

Quero  lamentar  esse  final  de  legislatura.  Parece  que  não  teremos  final  de
legislatura por causa da inflexibilidade do PT. Hoje, Doutor Wilson Batista, estamos
sob a orientação de um governo que ainda não tomou posse. É muito interessante
ouvirmos  o  seguinte  nas  comissões  e  no  Plenário:  “Ah,  sobre  isso  temos  de
conversar com a comissão de transição”.  A legislação determina a constituição de
uma comissão de transição para receber informações. Outro dia, na votação em uma
Comissão,  queriam encaminhar  para a comissão de transição para ver o que ela
opinava.  É lamentável  que isso esteja acontecendo em Minas  Gerais.  Que ranço
autoritário  do  PT,  que  coisa  impressionante!  Achava  que  essas  coisas  tinham
passado com o tempo. Quando era atleta, Doutor Wilson Batista, fui muitas vezes à
chamada Cortina de Ferro jogar  futebol.  Algumas coisas nos machucam até hoje,
especialmente  o  sofrimento  das  crianças  que  viviam  naquele  mundo  comunista.
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Lembro-me que, na Romênia, ficamos em um hotel que tinha um pequeno shopping
onde  podíamos  comprar  produtos  estrangeiros  com  dólar.  Se  tivessem  dólar,  os
romenos  podiam  entrar  lá  e  comprar.  Enchia  os  bolsos  do  meu  agasalho  de
treinamento  e  comprava  chicletes,  goma  de  mascar  e  levava  para  as  crianças
romenas  que  ficavam  atrás  do  gol,  no  treinamento,  apanhando  a  bola  para  me
devolver. Elas me ajudavam, porque, normalmente, o goleiro é quem tem de buscar a
bola. Quando chegava, gritavam: “Leite, gum, gum”. Enchia os bolsos de chicletes e
dava  para  aquelas  crianças  romenas  que  iam  se  assentar,  encostadas  naquelas
árvores atrás do gol, para mascar chiclete. Os olhinhos delas até viravam sentindo o
gosto do chicletes. No comunismo, as crianças não tinham condições de comprar um
chiclete. Como médico, o Doutor Wilson Batista até não recomenda muito por causa
do açúcar, das cáries, mas faz parte também da infância. Imaginei que isso tivesse
ficado  no  tempo,  porque  o  sonho  das  pessoas,  na  Romênia,  era  fugir  daquele
sistema. Depois, fui jogar em Berlim e vi aquele muro vergonhoso que impedia as
pessoas de ir e vir, de ter os seus direitos, de atravessar o muro e ir para a parte
ocidental da Alemanha, a parte ocidental de Berlim, mas não podiam. Como aqui,
hoje  estamos  vendo  esse  ranço  de  autoritarismo,  desse  chamado  socialismo,
comunismo.  Querem impedir  a Assembleia Legislativa  de votar.  Imaginem, isso é
coisa ultrapassada. As pessoas já deveriam ter  aprendido que o ser humano não
consegue viver prisioneiro, que o bem maior que Deus deu para o ser humano é a
liberdade.  Liberdade  de  virmos  aqui,  como  aquele  senhor  ali,  que  está  aqui
acompanhando a reunião. Quando cansar de ouvir o deputado João Leite, vai sair, vai
embora para a sua casa ou para onde quiser. Ninguém pode impedir isso. Ninguém
pode impedir que a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que as deputadas e os
deputados votem os projetos de alguém fora da Assembleia. A única coisa que podem
fazer é exercer o direito de se manifestar na Assembleia em relação aos deputados,
como estão fazendo aquelas jovens. É um direito delas cobrar votação, permanecer
aqui. Fomos colocados nesta Casa pelo povo de Minas Gerais, somente o povo pode
interferir na Assembleia Legislativa, somente o povo pode falar na Assembleia, e não
alguém que ainda vai tomar posse como governador. Temos de ouvir o Sr. Pimentel
para  ver  se  ele  quer  que  votemos.  Estamos  imaginando  o  que  eles  vão  dizer:
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“Pegamos  um  Estado  tão  desorganizado”.  Conhecemos  a  ladainha  do  PT.  Eles
tinham solução para tudo, mas quando assumem, começam a colocar a culpa na
herança maldita.

Há 12 anos o Fernando Henrique Cardoso foi para casa, mas até hoje se lembram
dele. Lembro-me de Fernando Henrique Cardoso quando vou ao Sul de Minas e vejo
a BR-381, que ele duplicou. Foram 600km duplicados. Só me lembro de Fernando
Henrique Cardoso quando vou à Vila Oeste e vejo a estação do metrô, uma das que
ele  construiu.  As  últimas  nove  estações  do  metrô  de  Belo  Horizonte  foram
inauguradas por Fernando Henrique Cardoso, pelo PSDB. Depois não foi construído
sequer 1m de linha de metrô em Belo Horizonte. Lembro-me de Fernando Henrique
Cardoso  por  causa  das  últimas  duas  hidrelétricas  construídas  em  Minas  Gerais:
Miranda e Igarapava. Foram construídas por Fernando Henrique Cardoso. Lembro-
me dele por causa da Lei de Responsabilidade Fiscal; lembro-me dele por causa do
Plano Real, implantado por ele e por Itamar Franco. Lembro-me disso.

O PT nos faz lembrar sempre de propaganda. Vão assumir em 2014 falando da
herança maldita, gostam de propaganda. Está aqui: sob o governo do PT, o governo
de Dilma, as estatais federais aumentaram em 25% os gastos em propaganda - foram
R$1.387.000.000,00  por  ano.  Essa  quantia  poderia  ter  sido  usada  na  saúde,  na
tabela do SUS. O deputado Doutor Wilson Batista sobe a esta tribuna e alerta que é
preciso investir mais na saúde, mas o PT investe por ano R$1.387.000.000,00 em
propaganda. Em 2015 vamos ter mais propagandas.

É interessante que alguns blogs e revistas recebem propagandas. Há uma revista
denominada Carta Capital. Se fizermos um levantamento, vamos concluir que quase
ninguém a lê.  Ela  é  que recebe  mais  dinheiro  do  governo  federal.  Às  vezes,  as
pessoas leem as revistas Veja, Isto É ou Época, mas a Carta Capital é a que recebe
mais dinheiro do governo federal. O blog é do Paulo Henrique Amorim, o Conversa
Afiada. Há também o blog Brasil 247. Não os conheço, não os leio. São financiados
com o dinheiro dos cidadãos. Cidadã, cidadãos, 40% do valor pago pelo biscoito que
vocês comeram hoje cedo é de imposto.

É de 65% o aumento de gastos do governo federal no governo do PT. Quando
Fernando Henrique Cardoso saiu do governo, o PT aumentou em 65% os gastos com
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propaganda. Todos esses valores são oficiais. Houve um aumento de 25% acima da
inflação no governo do PT. Três estatais são as campeãs disparadas nos gastos com
publicidade:  Caixa  Econômica Federal,  Banco do Brasil  e  “Petebras”.  Mudaram o
nome  da  Petrobras,  agora  é  “Petebras”.  O  PT  denunciava  que  o  PSDB  queria
privatizar  a  Petrobras,  mas  o  PT  a  privatizou,  ficou  dono  dela.  Esse  é  o  maior
escândalo, o maior roubo da história de um país democrático. O que aconteceu na
Petrobras é o maior roubo da história de um país democrático.  Nunca, jamais na
história,  nunca antes na história de um país democrático se roubou tanto de uma
empresa pública  como roubaram  da  Petrobras.  Ainda  não  sabemos  tudo  que  foi
roubado. No Paraná, o juiz está fazendo o levantamento. Ainda faltam os políticos,
falta saber quem meteu a mão no dinheiro da Petrobras, no seu dinheiro, cidadão. A
Petrobras  era  do  povo  brasileiro;  agora,  é  do  PT,  que  colocou  esse  povo  lá,
transformando-a numa vergonha nacional. Era a empresa que nos dava mais alegria,
de que enchíamos o peito para falar a respeito. Hoje temos vergonha. Nas páginas
dos principais jornais do mundo, está a vergonha da Petrobras.

A Caixa Econômica Federal é a campeã absoluta em gasto com propaganda, com
uma média anual de R$463.000.000,00. Ela foi pensada para construir casas para a
população mais carente, saneamento para a população mais carente. Líder Zé Maia,
a Caixa Econômica Federal  gasta R$463.000.000,00 com propaganda.  Isso é um
escárnio, uma vergonha com o pobre brasileiro.  Durante o governo Lula, a média
anual de gastos publicitários foi de R$320.000.000,00. Temos todo o levantamento de
gastos  do  governo  federal.  Sabem  como  descobrimos  isso?  A  Secretaria  de
Comunicação do governo do PT não aceitava informar os dados. Isso só foi possível
com uma sentença judicial; o PT só confessa com sentença judicial. Apenas dessa
maneira foi possível saber quanto do seu dinheiro o PT gasta com propaganda.

O  que  está  acontecendo  com  o  nosso  país  é  uma  vergonha.  Um  partido  se
apropriou dos bens dos brasileiros; um partido se apropriou das empresas brasileiras;
um partido ficou dono da Petrobras.

É interessante o ocorrido ontem na Rússia, em que a moeda teve uma monumental
desvalorização.  O  presidente  da  Rússia  resolveu  colocar  dinheiro  numa empresa
russa que está com muitas dificuldades. Qual foi a reação no mundo? A queda da
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moeda e uma valorização fortíssima do dólar. Vocês imaginavam que íamos fechar
este ano com o dólar a R$2,74? Ah, vai alegar que dólar é negócio para estrangeiro,
que é para quem viaja para fora. Não é não: o trigo do pãozinho de sal é importado, é
pago em dólar. Preparem o bolso, brasileiras e brasileiros. O que foi alcançado pelos
brasileiros  que  apoiaram o  Plano Real...  Não adianta  só  o  governo.  A população
brasileira apoiou o Plano Real, que trouxe conquistas para os brasileiros. O Plano
Real é a maior conquista do País.  O Plano Real  trouxe a estabilidade da moeda
brasileira. O que o Plano Real trouxe de ganho para nós foi a diminuição da inflação.
Antes do plano, o PMDB estava no governo. Lembro-me muito bem do Sarney no
governo e de 80% de inflação. Quando chegava o final do mês, o trabalhador não
tinha mais aquele salário do início do mês. A inflação era tão alta que acabava com o
salário dos trabalhadores brasileiros. Essa foi uma conquista. O Plano Real foi uma
conquista dos brasileiros. Naquele momento do plano, controlamos a nossa inflação,
passamos a ter outra cultura no País, a cultura de podermos planejar.

Quando o dólar sobe, aponta-se uma inflação mais alta,  algo que dói  muito em
todos nós. A cada manhã, estamos acordando mais pobres, estamos mais pobres por
conta da inflação.

Estamos acordando mais pobres. Não adianta falar que dólar é para fora. Hoje o
Brasil, lamentavelmente, é dependente de importações. Temos de importar tudo.

Para  conhecermos os dados da propaganda do PT,  só  com decisão judicial.  O
governo do PT apresentou vários  recursos para não apresentar  os  dados do que
gasta no governo federal com propaganda. É lamentável o que estamos vivendo no
Brasil e na Assembleia de Minas. É um desrespeito com a população, com esses
jovens que vêm aqui  há um ano querendo a votação de um projeto,  não apenas
desse projeto, mas de vários outros. E vem alguém de fora, de uma comissão de
transição,  dizer  a  pauta  desta  Assembleia.  É  lamentável  esse ranço autoritário  e
ditatorial do PT.

O deputado Paulo Guedes (em aparte)* - Deputado João Leite, estou aqui ouvindo
atentamente o seu pronunciamento, que deveria ser para discutir o Projeto de Lei nº
5.640. Mas, como V. Exa. está desvirtuando o assunto e usando do tempo de quase 1
hora  para  tentar  desqualificar,  a  todo  custo,  o  governo  da  presidente  Dilma  e
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incriminar,  de forma desleal,  o nosso partido,  sinto-me na condição de pedir  esse
aparte e discordar de V. Exa.

Todos  nós  estamos  acompanhando  atentamente  as  manchetes  dos  jornais,  as
ações da Polícia Federal e do Ministério Público em relação à corrupção em algumas
empresas, entre elas, a Petrobras, como V. Exa. citou, e as empresas envolvidas no
metrô de São Paulo, um estado governado pelo PSDB, onde há um inquérito em fase
mais adiantada. Por dois anos, o Ministério Público deixou engavetado um pedido da
Suíça para que se investigasse o desvio de bilhões de reais do metrô de São Paulo.

Deputado João Leite, quero dizer que existe, sim, corrupção no País, em todos os
setores.  Temos  de  lutar  e  unificar  as  nossas  forças,  seja  no  PT,  no  PSDB,  em
qualquer partido. Temos de unificar a nossa sociedade para combater,  a qualquer
custo, a corrupção, seja onde for. Por isso estou aqui. Quero defender a presidente
Dilma e o nosso partido. Nunca se combateu tanto a corrupção no País, como nos
últimos  anos.  Foram  os  governos  do  presidente  Lula  e  da  presidenta  Dilma que
disponibilizaram os instrumentos claros e a liberdade para que a Polícia Federal e o
Ministério Público pudessem enfrentar o problema da corrupção no País.

Há corrupção no País, mas apesar de haver má-vontade da imprensa em querer
colocar  isso  no  colo  do  PT,  fazendo  ligações,  não  existe,  em  momento  algum,
deputado João Leite, nesse processo, algo que incrimine a presidenta ou o nosso
partido.  Vários  depoimentos  de  servidores  públicos  ou  ocupantes  de  cargo  de
confiança da Petrobras, e muitos deles servidores de carreiras que estão lá há 30
anos, que vieram a público, deixam claro que a corrupção na Petrobras existe há
mais de 30 anos,  desde a época do governo militar,  não só neste governo.  Mas
durante  todo  esse  período  foi  colocado  debaixo  do  tapete,  deputado  João  Leite.
Agora,  como  a  presidenta  Dilma  não  teme  e  nunca  temeu,  nem  ela  nem  Lula,
nenhuma CPI, nenhuma investigação, estamos tendo a oportunidade de passar este
país a limpo, de varrer a corrupção. E não será fácil varrer essa corrupção tão cedo,
porque  para  varrer  de  verdade  a  corrupção do  País,  temos  de  realizar  reformas
profundas. Entre elas, caro deputado João Leite, a reforma política. Não dá mais para
continuarmos  no País  com esse sistema político  que aí  está,  com  financiamento
empresarial.  Precisamos  ter  financiamento  público,  precisamos  ter  regras  claras.
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Também defendo outras mudanças, como o voto em lista, votar no partido. Com o
voto  na  pessoa,  os  parlamentos  ficam  indefesos,  ficam  devendo  obrigações  às
empresas. Essa é a realidade atual.

Aproveitando o momento em que o senhor toca nessa questão, quero solicitar a
realização  de  um  debate  mais  coerente.  Já  que  estamos  falando  de  corrupção,
vamos enfrentá-la,  porque a  corrupção  está  em todos os  governos,  em todos  os
poderes. Há corrupção no Ministério Público, nas polícias, no setor empresarial, no
setor  público.  Temos de enfrentar  isso com clareza,  porque a corrupção está em
todos os poderes.

Precisamos mudar as regras e fazer esse enfrentamento, como o Lula e a Dilma
que tiveram a coragem de realizar algumas mudanças, criando leis e mecanismos
para que as pessoas pudessem ter acesso e investigar com mais autonomia, como
estão fazendo hoje a Polícia Federal e o Ministério Público. Vamos fazer um debate
mais coerente.

Se falarmos de corrupção, de aparelhamento do Estado, como V. Exa. mencionou,
por exemplo, em Minas Gerais,  há muito a investigar,  porque durante 12 anos de
governo de Aécio e do seu grupo político não se investigou nada. Várias denúncias
chegaram  a  esta  Casa,  e  aqui  foi  proibido  expressamente  que  se  investigasse
qualquer coisa, qualquer escândalo que acontecesse em Minas Gerais, no Mineirão,
na Cidade Administrativa, na Codemig, na Cemig, nos aeroportos e em tantas outras
empresas, como nas rádios que o senador tem em Minas e que receberam recursos
do Estado. Há uma série de irregularidades. Portanto, gostaria que realizássemos um
debate mais claro.

Não podemos aceitar que V. Exa. use da tribuna para achar que quem inventou a
corrupção no Brasil foi o PT. Muito pelo contrário, o PT enfrenta a corrupção de frente.
Se houver alguém do PT envolvido, nós expulsamos do partido e queremos que ele
seja punido exemplarmente. É assim que o PT faz.

Muito obrigado.
O  deputado  João  Leite*  -  Obrigado,  deputado  Paulo  Guedes.  Essa  não  é  a

realidade, deputado. O Supremo disse que o seu partido criou uma quadrilha. Os
líderes do seu partido estão presos e não foram expulsos do PT. V. Exa. confunde as
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coisas.  O  governo  de  Minas,  e  eu  fui  secretário  do  governador  Aécio  Neves,  é
diferente do PT.

É interessante, vocês falavam que eram diferentes, eram vestais, que não havia
corrupções com vocês...

Sr. Presidente, estou com a palavra. Eu ouvi o deputado Paulo Guedes. Ele tem
esse ranço autoritário também. É impressionante. Gostaria  que V. Exa. garantisse
meu tempo, inclusive.

O presidente (deputado Adelmo Carneiro Leão) - Está garantido seu tempo.
O deputado João Leite* - Muito obrigado. Gostaria de dizer que nenhum dirigente

do PT foi  expulso  do  referido  partido,  ao  contrário,  José Dirceu  e  José Genuíno
entraram aplaudidos na Papuda. Essa é a verdade. Aquele partido que apontava o
dedo  para  todo  o  mundo,  que  acusava  a  todos,  foi  chamado,  no  Supremo,  de
quadrilha.

Deputado Paulo Guedes, V. Exa. não tem a palavra, e conhece as regras de um
parlamento. V. Exa. não pode me interromper; já lhe concedi o aparte.

O senhor tem de entender que o nosso governo, em Minas Gerais, foi diferente.
Quando assumi a Secretaria de Desenvolvimento Social e Esportes, deputado Paulo
Guedes e Srs. Deputados, o governador Aécio Neves criou uma auditoria em que
cada órgão da minha secretaria  reunia-se,  de  15  em 15 dias,  com os  auditores.
Portanto,  sabia  onde  haveria  problemas  no  processo  e  agia  imediatamente.  Os
auditores,  escolhidos  pelo  auditor-geral  do  Estado,  apresentavam-me
permanentemente relatórios. Isso é gestão moderna. Está aqui o deputado Cássio
Soares,  que  foi  secretário  de  Desenvolvimento  Social,  pergunte-lhe  como  isso
funciona. Havia uma auditagem permanente, o que impede a ocorrência de roubos. É
diferente. Vocês estão colocando tranca na porta depois que roubaram a Petrobras
inteira.  Isso é incompatível  com a gestão moderna,  que se baseia  em auditagem
durante o processo, e na qual conhecemos o que está acontecendo. Mas, depois,
quando já roubaram tudo...

Uma coisa interessante é que após roubarem a Petrobras ainda lá se encontrem a
sua presidente e seus diretores. Eles  erraram e permanecem na companhia.  Não
posso acusar as pessoas já que para isso haverá um julgamento. Mas, que se trata
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de uma gestão atrapalhada e ultrapassada, isso é fato. É uma gestão em que não há
auditagem, não há controle durante o processo, e isso é ultrapassado. O governador
Aécio Neves implantou uma gestão moderna em Minas Gerais, em que há avaliação
de todos os contratos no processo. Havia auditor no Mineirão, auditor na Utramig e,
portanto, eu sabia tudo o que estava ocorrendo. E se não tomasse providências em
qualquer possibilidade de desvio de dinheiro público, eu era responsabilizado. E não
fui eu quem escolheu os auditores, os contadores. Quem o fez foi o auditor-geral do
Estado de Minas Gerais.

O deputado Gustavo Valadares (em aparte)*  -  Deputado João Leite,  o jornal  O
Tempo, de hoje - quarta feira, 17 de dezembro -, na coluna da jornalista Raquel Faria,
diz:  “Se  o  impeachment de  Dilma  fosse  submetido  hoje  ao  plenário  da  Câmara
Federal,  ele  seria  aprovado.”  Sabem  de  quem  é  essa  avaliação,  deputado  João
Leite? Do deputado Weliton Prado, do Partido dos Trabalhadores.

Lemos,  depois:  “Petrobras  se  desvaloriza  40%.  As  ações  da  Petrobras  já  se
desvalorizaram 40% no  ano,  e  voltaram aos  níveis  de  2005.”  Estamos em 2014,
quase  entrando  em  2015.  Uma empresa,  cujo  valor  de  mercado  foi  de  mais  de
R$500.000.000.000,00,  hoje  vale  R$165.000.000.000,00.  O  Ministério  Público  já
pediu o ressarcimento de R$1.800.000.000,00, que foram roubados da Petrobras por
seus  diretores,  gerentes,  funcionários  etc,  para  abastecer  o  caixa  de  um  partido
político. Agora as denúncias chegam às portas da presidente da Petrobras. Dizem
que ela foi alertada. Alguns alegam que foi alertada apenas este ano, outros que foi
há algum tempo, há mais de um ano.  Mas as denúncias já chegaram à porta do
gabinete da presidenta da Petrobras. E vamos discutir que o PT não tem nada a ver
com a corrupção?

A deputada Liza, irmã do deputado Weliton Prado, preocupada, pode ler aqui, se
desejar. O deputado Paulo Guedes pediu para que eu lesse a segunda parte, o que
vou fazer. (- Lê:) “De fato, o impeachment é desejo de muitos no Congresso”. Vejam
só, ela vai tomar posse no dia 1º de janeiro, e a maioria do Congresso espera cassá-
la. São palavras do deputado Weliton Prado, do PT. Continuando: (- Lê:) “Entretanto,
ainda não tem como se materializar.” Ainda, deputado João Leite. “Falta à causa algo
essencial:  um  motivo  para  embasar  o  pedido  e  ganhar  endosso  das  demais
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instituições.” A instituição Congresso Nacional, como dito aqui,  já se definiu. “Para
frustração dos congressistas, até agora a presidente segue limpa e fora do petrolão.
O que não quer dizer, é claro, que ela vá continuar assim”.

Está aqui, li na íntegra, deputado Paulo Guedes. É o partido de V. Exa., é a sua
presidenta. Vai assumir um segundo mandato de forma melancólica. A esperança do
primeiro  governo não existe  no  segundo.  O entusiasmo,  o  otimismo do brasileiro
quando  do  primeiro  governo  não  existirá  no  segundo.  Serão  quatro  anos  que
demorarão a passar.

Quero fazer  um alerta aos mineiros, aqueles  que democraticamente escolheram
que seu novo governador seja também do PT. Pimentel é PT, sempre foi.

O deputado João Leite* - Pimentel é do PT?
O deputado Gustavo Valadares (em aparte)* - É do PT, é colega dessa turma que

está envolvida com petrolão, com João Vaccari Neto, tesoureiro do PT, e tudo mais.
Pimentel é PT. É esse o governo que assumirá no dia 1° de janeiro. Nós, deputado
João Leite - tenho certeza de que V. Exa. também -, cobraremos de maneira firme os
compromissos,  as  promessas  assumidas  não  só  durante  os  três  meses  de
campanha, mas ao longo dos últimos 12 anos de oposição nesta Casa. Tacar pedra é
muito fácil. Construir é difícil. O cobertor é sempre curto. O dinheiro falta.

Um deputado do PT estava concedendo uma entrevista fora do Plenário e dizia que
falta  gasolina  às  viaturas  do  Estado.  Não  vejo  isso.  O  Estado  está  funcionando
normalmente, os servidores recebendo o 13° de maneira integral em dezembro, o
salário  em  dia,  todos  os  compromissos  sendo  cumpridos.  Quero  ver  se  isso
continuará a partir  de 1° de janeiro. E estão usando da pior das ferramentas para
iniciar um governo: não querem a aprovação do orçamento de 2015 nesta Casa, para
que  possam,  assim  que  assumirem,  dizer  o  seguinte:  “Estamos  pegando  uma
herança maldita. Estamos pegando um estado quebrado, nem orçamento temos”, o
que não é verdade. E a população mineira, consciente e sabedora do que foi feito no
Estado ao longo dos últimos 12 anos, dará a resposta já nas eleições municipais de
2016.

Agradeço a V. Exa. o aparte e vou levar o jornal à deputada Liza, para que ela veja
que não menti.
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O deputado João Leite* - Obrigado, deputado Valadares. Vejam, o PT agora fica
defendendo financiamento público de campanha. O Ministério Público acaba de pedir
o bloqueio  das  contas de José Sérgio  Gabrielli,  ex-presidente  da Petrobras,  e da
Andrade Gutierrez. Vejam que coisa. As empresas estão envolvidas com a Petrobras,
e o PT vem falar em financiamento público de campanha? Os presidentes dessas
empresas estão presos por causa do esquema delas e do PT na Petrobras. Agora
veio o bloqueio de bens da Andrade Gutierrez junto com o de José Sérgio Gabrielli,
que  teve  a  ousadia  de  tirar  de  Ibirité  o  polo  acrílico  da  Petrobras,  ali  próximo à
Refinaria Gabriel Passos. Ele o retirou dali e o levou para a Bahia, estado dele. Tirou
dos mineiros, de Ibirité, uma cidade carente. É inaceitável o que o PT fez. Tirou a Fiat
de  Minas  Gerais  e  levou  para  Pernambuco.  O  PT  não  tem  autoridade  de  pedir
financiamento público de campanha. Eu pergunto aos cidadãos e cidadãs de Minas
Gerais se vocês vão dar dinheiro público para o PT fazer campanha.

A deputada Liza Prado (em aparte)* - Querido deputado João Leite, agradeço o
aparte. Você sempre é democrático.

Foi  citado o  nome do deputado federal  Weliton  Prado e foi  citada a  coluna da
jornalista Raquel Faria, que prezo muito. Ela, na verdade, não disse que ele seria
favorável.  João, sei  que estamos num momento difícil  em que há uma discussão
muito grande sobre corrupção e a população desacreditada em relação aos políticos,
e  com  razão,  mas  é  muito  complicado  falar  as  coisas,  porque  o  PSDB também
recebeu R$160.000.000,00 dessas mesmas empresas. Isso quer dizer que o Aécio
compactua com a corrupção? Acho que não.

O deputado João Leite* - Há uma diferença aí porque o Aécio não é presidente da
Petrobras.

Deputado Paulo Guedes, eu não lhe concedi aparte. Presidente, deputado Adelmo
Carneiro  Leão,  peço  a  ajuda  de  V.  Exa.  porque  o  deputado  Paulo  Guedes  está
raivoso e  está  me interrompendo,  aos  berros,  por  várias  vezes.  Ele  tem que me
respeitar.

Lamento,  deputada  Liza  Prado.  O  senador  Aécio  Neves  não  é  presidente  da
Petrobras. Quem tem o domínio de obras não é ele. Lamento V. Exa. entrar por esse
campo.
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A deputada Liza Prado (em aparte)* - Deputado João Leite, me desculpa mudar o
campo, mas só fiz um comentário. Quero falar sobre o deputado Weliton Prado. Eu
não sou do PT, não falo em nome do PT, sou do Pros, mas o deputado Weliton Prado
não está presente e merece defesa. Ele defende a presidente Dilma e em nenhum
momento  fala  que  compactua  com  o  impeachment.  Até  porque  acho  que
impeachment é golpe, e não concordo.

O deputado João Leite* - Então o PT deu um golpe no Collor quando fez o seu
impeachment.

A deputada  Liza  Prado  (em  aparte)*  -  Deputado,  estou  fazendo  a  defesa  do
deputado  Weliton  Prado  porque  ele  não  está  presente.  Ele  é  do  PT,  defende  a
presidente Dilma. Nós apoiamos Fernando Pimentel, apoiamos o governo. Não sou
do partido, mas quero fazer a defesa do deputado. A Raquel disse que, de fato, o
impeachment é desejo de muitos no Congresso, entretanto ainda não tem como se
materializar.  Falta  causa,  algo  essencial;  falta  o motivo  para embasar  o  pedido e
ganhar endosso das demais instituições. Na verdade, em nenhum momento, a coluna
fala  que  o  deputado  federal  é  favorável.  Só  queria  esclarecer  isso.  O  deputado
Weliton  Prado  defende  a  presidente  Dilma  e  acho  que  pedir  impeachment não
procede.

Este  momento  está  muito  acirrado,  o  que  é  uma  pena  para  o  nosso  Estado.
Obrigado, deputado João Leite, pelo aparte.

O deputado João Leite* - E esse momento ficará ainda mais acirrado porque em
Minas  Gerais  e  no Brasil  aconteceu um gol  de  mão.  Imaginem:  vem o  PT pedir
financiamento público de campanha.  Na prestação de contas do Sr.  Pimentel,  em
Minas Gerais, aparecem R$10.000.000,00. Ele não tinha esse dinheiro que apareceu
de repente.  De onde ele apareceu? As contas dele estão rejeitadas pelo Tribunal
Regional  Eleitoral.  A  nossa  população  tem  que  saber  quanto  gastei  na  minha
campanha, está na minha declaração. Agora, de repente, temos um candidato que
pode gastar R$10.000.000,00 a mais do que previsto. Isso, lamentavelmente, é fazer
gol de mão. É inaceitável que isso aconteça. E estão querendo financiamento público
de campanha. Quem disse isso foi o Supremo. E, agora, quem disse isso foi o juiz
Sérgio Moura, do Paraná. Uma quadrilha foi feita dentro da empresa dos brasileiros
chamada Petrobras, para roubá-la. Uma quadrilha foi feita.
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Questão de Ordem
O deputado João Leite - Sr. Presidente, V. Exa. pode ver, de plano, que não há

quórum para a continuidade dos trabalhos. Peço o encerramento e a garantia do meu
tempo para depois continuar a falar. Peço o encerramento, de plano, da reunião, Sr.
Presidente, e aguardo a resposta.

O presidente - Tendo em vista a importância das matérias constantes na pauta, a
presidência  solicita  à  secretária  que  proceda  à  chamada  dos  deputados  para
recomposição de quórum.

A secretária (deputada Liza Prado) - (- Faz a chamada.)
O presidente - Responderam à chamada 15 deputados. Portanto, não há quórum

para a continuação dos trabalhos.
Encerramento

O presidente -  A presidência encerra a reunião, convocando as deputadas e os
deputados  para  a  ordinária  de  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. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER SOBRE A MENSAGEM Nº 721/2014

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do governador do Estado, essa mensagem encaminha, nos termos do §
1º do art. 225 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, exposições de motivos da
Secretaria de Estado de Fazenda a respeito da concessão de tratamento tributário
diferenciado a diversos setores da economia mineira em decorrência 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.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo em  18/11/2014,  a  proposição  vem  a  esta
comissão para receber parecer, nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº
18.



2237
____________________________________________________________________________

Fundamentação
O objetivo da proposição em exame é encaminhar 21 exposições de motivos da

Secretaria  de Estado de Fazenda -  SEF -  relativas a concessões de tratamentos
tributários  diferenciados  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 -  a  diversos setores  da
economia mineira,  como frigoríficos,  beneficiador de arroz,  de laticínios,  de polpa,
extrato,  suco ou molho de tomate,  de  farinha de trigo,  prestadores de serviço de
transporte rodoviário de cargas e aéreo regular de passageiros, de trens, locomotivas
e  vagões,  de  carroceria  de  caminhões  e  automóveis,  reboque  e  semi-reboque,
indústria naval, petrolífera, pedras ornamentais, entre outros.

O art. 225 da Lei nº 6.763, de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado
de Minas Gerais e dá outras providências, faculta ao Poder Executivo adotar medidas
para proteção da economia do Estado, caso outra unidade da Federação conceda
benefício ou incentivo fiscal ou financeiro-fiscal não previsto em lei complementar ou
convênio devidamente celebrado. Nos §§ 1º e 2º, determina que a SEF deve enviar
exposição  de  motivos  para  adoção  de  medidas  do  gênero  para  ratificação  da
Assembleia Legislativa, no prazo de 90 dias, por meio de resolução e, no § 6º, que
cabe à SEF, ainda, o envio trimestral à Assembleia da relação das medidas adotadas
e dos contribuintes sobre os quais elas incidiram.

Segundo as exposições de motivos da SEF, a concessão de benefícios fiscais em
matéria do ICMS de forma unilateral por determinada unidade federativa,  ou seja,
sem a aprovação do Confaz, além de afrontar o art. 155, § 2º, inciso XII, alínea "g", da
Constituição da República e a Lei Complementar nº 24, de 7 de janeiro de 1975, afeta
a livre concorrência, uma vez que confere melhores condições de competição para as
empresas situadas nessa unidade, em detrimento das situadas nas demais.

As exposições de motivos defendem a reação rápida do governo estadual  para
neutralizar  os  efeitos  econômicos  e  sociais  negativos  da  competição  desleal  e
proteger  a  economia  mineira,  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. Contêm as medidas de proteção adotadas em
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cada  decreto,  os  setores  beneficiados,  os  benefícios  fiscais  irregulares  de  outros
estados  que  motivaram  os  tratamentos  e  os  respectivos  instrumentos  legais.
Ressaltam  que  a  legislação  citada  pode  ser  alterada  a  qualquer  tempo  pelas
unidades  federadas  instituidoras,  levando  à  adaptação  da  legislação  mineira.
Salientam que a adoção de medidas de proteção por meio de decreto traz publicidade
e transparência. Tendo em vista o caráter geral, abstrato e impessoal dos decretos
que concedem os tratamentos tributários não é possível a elaboração de relação de
contribuintes beneficiados, sendo, portanto, inaplicável o disposto no § 6° do art. 225
da Lei n° 6.763, de 1975.

Passemos  ao  exame  de  cada  um  dos  tratamentos  tributários  dispostos  nas
exposições de motivos.

O tratamento tributário diferenciado, disposto no art. 1º do Decreto nº 45.587, de 15
de abril de 2011, tem como objetivo manter a competitividade das empresas mineiras
do setor de produtos alimentícios resultantes do abate de galos e galinhas, inclusive
os frangos, e de carne bovina. O tratamento, estabelecido por meio da alteração do
RICMS, consiste em:

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 do RICMS);

2 - ampliar o alcance da aplicação da redução de base de cálculo relativa à carne
bovina produzida no Estado para aquela 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 do RICMS);

Conforme a exposição de motivos, a medida visa a assegurar a competitividade do
contribuinte mineiro no mercado interno, já que benefícios fiscais concedidos pelos
Estados de São Paulo e do Paraná, por meio dos Decretos nºs 54.643, de 5/8/2009, e
1.980, de 21/12/2007, respectivamente, têm inviabilizado a venda das mercadorias
produzidas no Estado.

O tratamento tributário diferenciado adotado por meio da publicação do Decreto n°
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45.787, de 1º de dezembro de 2011, tem como objetivo alterar o Anexo IX do RICMS
para autorizar apropriação, de uma só vez, dos créditos relativos aos bens adquiridos
diretamente do estabelecimento fabricante localizado no Estado e imobilizados, nas
seguintes hipóteses:

1 - contribuinte que tenha por atividade o abate de aves (item 202 da Parte 6 Anexo
IX do RICMS, em vigor no período de 2/12/2011 a 31/5/2014);

2 -  contribuinte  classificado no código 3511-5/01 da CNAE (geração de energia
elétrica), 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 (inciso VI do art.
499 e art. 499-A da Parte 1 do Anexo IX do RICMS, em vigor no período de 2/12/2011
a 31/5/2014).

Segundo a exposição de motivos, a medida visa a estabelecer tratamento idêntico
ao do Estado de São Paulo,  que autorizou tal  medida,  com a edição do Decreto
54.422, de 5/6/2009, 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.

O tratamento tributário diferenciado disposto no art. 2º do Decreto nº 45.515, de 15
de dezembro de 2010, tem como objetivos dispor que:

1 - 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  (item  13  da
Parte 1 do Anexo 1 do RICMS);

2 - 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 (item 19 da Parte 1 e nos subitens 6, 7, 60 e
61, da Parte 2, do Anexo IV do RICMS);

Conforme a exposição, o tratamento tributário em relação ao leite é uma resposta
aos benefícios fiscais concedidos pelos Estados de São Paulo, Goiás, Distrito Federal
e Rio de Janeiro. Em São Paulo, o RICMS foi alterado de forma a conceder, entre
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outros: redução da base de cálculo na operação interna com queijos; redução da
base  de  cálculo  no  leite  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 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 - DF -, 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.

Com relação à carne, a exposição esclarece que as medidas adotadas decorreram
dos benefícios concedidos pelos Estados de São Paulo e Paraná. No Estado de São
Paulo,  os  Decretos  nºs  54.643  e  54.897,  ambos  de  2009,  concedem,  ao
estabelecimento abatedor paulista, 7% de 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,  em  substituição  ao
aproveitamento  de  quaisquer  outros  créditos.  No Paraná,  o  Decreto  nº  1.980,  de
2007,  concede  crédito  presumido  nas  saídas  de  carne  e  produtos  comestíveis
resultantes do abate de aves, leporídeos e gado bovino, bufalino, caprino, ovino ou
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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 naquele
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  7% sobre  o  valor  dessas  saídas,  em  substituição  ao
aproveitamento de quaisquer outros créditos.

O tratamento tributário diferenciado adotado por meio da publicação do Decreto nº
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.

Segundo a exposição de motivos, a medida visa a assegurar a competitividade do
contribuinte mineiro no mercado interno, já que os benefícios fiscais concedidos pelos
Estados de São Paulo e do Paraná, por meio dos Decretos nº 54.643, de 5/8/2009, e
nº 1.980, de 21/12/2007, respectivamente, têm inviabilizado a venda das mercadorias
produzidas no Estado.

O tratamento tributário diferenciado disposto no Decreto nº 45.630, de 7 de julho de
2011, conforme a exposição de motivos, tem como objetivo acrescentar o Capítulo
LXVII  ao  Anexo  IX  do  RICMS,  para  autorizar  a  apropriação  integral  do  crédito
vinculado à operação com bem adquirido diretamente do estabelecimento fabricante
localizado  no  Estado  e  destinado  à  integração  ao  ativo  imobilizado  dos
estabelecimentos industriais  adquirentes  com atividade relacionada na Parte 6  do
referido Anexo. Com isso, 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 1º de agosto de 2011 a 31 de dezembro de
2012. A medida é uma resposta ao benefício fiscal concedido pelo Estado de São
Paulo, por meio do Decreto n° 54.422, de 5 de junho de 2009.

O tratamento tributário diferenciado está disposto no Decreto nº 46.269, de 3 de
julho de 2013,  que acrescenta o art.  527 à Parte 1 do Anexo IX do RICMS para
estender  à  operação  de  importação  de  mercadoria  de  país  signatário  de  acordo
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internacional  o  mesmo tratamento tributário  previsto para a operação interna com
mercadoria similar  nacional,  quando o acordo internacional contiver  a previsão de
aplicação à operação interna ou interestadual subsequente o mesmo tratamento da
mercadoria  similar  nacional.  O  parágrafo  único  do  art.  527  estabelece  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.  Segundo a exposição,  essa 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 concorrencial,
também vedada pela Carta de 1988 (art. 170, inciso IV).

Conforme a exposição de motivos, o tratamento tributário recíproco a ser observado
pelos membros do Acordo Geral de Tarifas e Comércio (General Agreement on Tariffs
and Trade) - GATT - e, posteriormente, da Organização Mundial do Comércio - OMC -
é aplicável na comercialização interna ou interestadual da mercadoria importada, não
se aplicando ao ICMS devido na  operação de importação.  Em outras palavras,  o
tratado  ou  acordo  internacional  será  aplicado  somente  após  a  internalização  da
mercadoria em território nacional. Para corroborar esse entendimento, a exposição
cita  o  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. (...)"

A obrigação de tratamento nacional, normalmente referida como a obrigação de TN,
determina  que  os  membros  do  GATT/OMC não  discriminem produtos  importados
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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. A exposição conclui que o
mencionado  artigo  não  se  refere  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), devendo ser aplicado somente aos
tributos incidentes nas operações que ocorrerem em território nacional, ou seja, após
a internalização da mercadoria.

No entanto, segundo alega a exposição, alguns estados estendem à operação de
importação os tratamentos tributários previstos para as operações internas, como é
possível  verificar  em  trecho  da  Consulta  n°  30/2004,  de  12  de  maio  de  2004,
respondida pelo Estado de São Paulo, reproduzido abaixo:

“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.”.

O  entendimento  paulista  é  reafirmado,  segundo  a  exposição,  nas  respostas  às
Consultas Tributárias nºs 176/2010, de 19 de agosto de 2011, e 364/2011, de 29 de
agosto de 2011.

O tratamento tributário diferenciado disposto no Decreto nº 46.253, de 6/6/2013,
tem como objetivo  isentar  do  ICMS as  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. Segundo a exposição de motivos, a isenção aplica-se à
importação das mercadorias ou bens sem similar  produzido no país e ao imposto
relativo  ao  diferencial  de  alíquota  na  aquisição,  em  operação  interestadual,  das
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mercadorias ou bens, não se aplicando às operações com energia elétrica e com
outros insumos energéticos. É assegurada a manutenção dos créditos relativos às
mercadorias saídas com isenção. A motivação da medida, conforme a exposição, é o
Decreto nº  58.492,  de 26/10/2012, do Estado de São Paulo. Embora a legislação
paulista  tenha  concedido  a  isenção  somente  nas  operações  internas,  a  isenção
adotada  no Estado,  relativamente  às  operações  interestaduais,  visa  a defender  a
economia  do  Estado,  permitindo  ao  contribuinte  mineiro  a  concorrência  com  o
paulista em igualdade de condições.

O tratamento tributário  diferenciado adotado por  meio do Decreto nº 46.124, de
4/1/2013, conforme a exposição de motivos, tem como objetivo tornar sem efeitos a
revogação da alínea “b” do inciso XV do art. 43 do Regulamento do ICMS, promovida
pelo Decreto nº 45.946, de 2 de abril de 2012, que estabelece como base de cálculo
do imposto, na saída ou no fornecimento de programa para computador destinado a
comercialização,  o  montante  de  duas  vezes  o  valor  de  mercado  do  suporte
informático. A manutenção da medida, segundo a exposição, decorre da existência de
previsão semelhante na legislação do Estado de São Paulo (Decreto nº 51.619, de 27
de fevereiro de 2007).

O tratamento tributário diferenciado disposto no Decreto nº 46.575, de 5 de agosto
de 2014, segundo a exposição de motivos, visa a reduzir a base de cálculo do ICMS
nas saídas internas do industrial fabricante com destino ao transportador rodoviário
de cargas, resultando em carga tributária de 12% nas operações com carroceria para
caminhões  e  automóveis,  reboque  e  semirreboque,  sem  a  exigência  do  estorno
proporcional do crédito. Outro objetivo é autorizar a apropriação de crédito de 1/12 ao
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.  De acordo com a exposição de motivos,  a redução da base de
cálculo é uma resposta à edição, pelo Estado de São Paulo, do Decreto n° 60.064, de
2014, que acrescentou o art. 65 ao Anexo II do seu Regulamento do ICMS, reduzindo
a base de cálculo para 12% das mercadorias mencionadas. Já o creditamento de
bens adquiridos para o ativo imobilizado foi motivado pela edição, pelo Estado de
Santa Catarina, da Lei n° 13.790, de 2006, que autorizou às suas transportadoras a
mesma forma de apropriação de créditos.



2245
____________________________________________________________________________

O tratamento tributário diferenciado disposto no Decreto nº 46.517, de 28 de maio
de 2014, de acordo com a exposição de motivos, tem dois objetivos.

O primeiro deles é 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.  Nessa
antecipação,  os  percentuais  de  margem  de  valor  agregado  estipulados  pela
Superintendência de Arrecadação e Informações Fiscais - Saif - são de 44,3% para o
arroz integral e de 26,4% para os demais tipos de arroz. Segundo a exposição, a
antecipação do recolhimento do ICMS tem por objetivo proteger a economia mineira,
assegurando isonomia  e  igualdade competitiva  para o  arroz  produzido  em Minas,
tendo em vista a concessão, pelo Estado do Rio Grande do Sul, de crédito presumido
às indústrias beneficiadoras de arroz, nas operações interestaduais,  de até 7%, a
partir de 1º de dezembro de 2013, por meio do Decreto nº 51.076, de 2013. A título de
ilustração  do  potencial  lesivo  do  benefício  gaúcho,  a  exposição  de  motivos  cita
medida implementada pelo Estado de Goiás que, 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%.

O segundo objetivo é acrescentar o Capítulo IV ao Anexo XVI do Regulamento do
ICMS, 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
medida  é  justificada,  conforme  a  exposição,  pelo  benefício  fiscal  concedido  pelo
Estado de São Paulo, por meio do Decreto nº 54.422, de 5/6/2009, e do Decreto nº
58.761,  de  20/12/2012.  Segundo a  exposição,  o  tratamento  tributário  diferenciado
assegura isonomia e igualdade competitiva na aquisição pela indústria  mineira de
bens de capital produzidos no Estado, permanecendo em vigor enquanto vigorar o
benefício paulista.

O tratamento tributário diferenciado adotado por meio da publicação do Decreto nº
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46.586, de 20/8/2014, tem como objetivo assegurar, a estabelecimento de extração e
beneficiamento  de  ardósia,  granito  e  mármore  ou  de  aparelhamento  de  placas e
execução de trabalhos em mármore, granito, ardósia e outras pedras, o estorno de
débito do imposto incidente nas operações internas e interestaduais com mercadorias
produzidas  no  Estado pelo  próprio estabelecimento,  de  forma que o recolhimento
efetivo do ICMS resulte nos seguintes percentuais:

- 7% do valor da operação, nas saídas de chapas polidas, escovadas, jateadas,
apicotadas e flameadas;

- 5% do valor da operação, nas saídas de pisos e revestimentos;
- 3% do valor da operação, nas saídas de bancadas, pias e mesas.
Para o efeito do cálculo do imposto devido nessas operações, será considerado o

valor total da base de cálculo da operação, sendo desconsiderada qualquer redução
de base de cálculo prevista na legislação. É vedado o aproveitamento de quaisquer
créditos vinculados às referidas operações.

Segundo a exposição de motivos, o tratamento é opcional para os contribuintes
mineiros que se sentirem prejudicados por benefícios fiscais concedidos pelo estado
do Espírito Santo ao setor de rochas ornamentais 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.
Ainda  segundo  a  exposição,  esses  benefícios  têm  prejudicado  drasticamente  a
competitividade das empresas mineiras do setor.

O tratamento tributário diferenciado disposto no Decreto n° 46.538, de 11/6/2014,
que altera o § 2º do art. 4º da Parte 1 do Anexo XVI do Regulamento do ICMS, na
redação dada pelo Decreto nº 46.517, de 28/05/2014, tem o intuito de explicitar a
forma de cálculo da antecipação do imposto nas operações de entrada de arroz,
levando-se em conta a redução da base de cálculo, de que trata o item 19 da Parte 1
do Anexo IV do  Regulamento,  e  a  dedução do imposto  destacado na nota  fiscal
relativa à entrada da mercadoria, na forma do disposto no subitem 19.4 da Parte l do
Anexo IV e o § 3º do art. 4º do Anexo XVI. Outro objetivo da alteração promovida é
deixar claro que, tanto o imposto destacado na nota fiscal de entrada do arroz, quanto
o valor pago antecipadamente, constituem crédito para o adquirente no Estado.
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A antecipação prevista tem por objetivo proteger  a economia mineira,  tendo em
vista a concessão, pelo Estado do Rio Grande do Sul, de crédito presumido de até
7% às indústrias beneficiadoras de arroz nas operações interestaduais, por meio do
art. 32, inciso XXXIII, do Regulamento do ICMS, alterado pelo Decreto nº 51.076, de
2013, com vigência a partir de 1º de dezembro de 2013.

O tratamento tributário diferenciado previsto no Decreto n° 46.545, de 26/6/2014,
tem como objetivo conceder crédito presumido do ICMS ao estabelecimento industrial
fabricante de 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.  De
acordo  com  a  exposição  de  motivos,  a  medida  tem  por  finalidade  proteger  a
economia mineira, uma vez que o contribuinte industrial estabelecido no Estado tem
suportado prejuízos concorrenciais com contribuintes estabelecidos no estado do Rio
de Janeiro, em virtude de benefício semelhante concedido por meio da Lei nº 5.636,
de 6/1/2010.

O tratamento tributário  diferenciado adotado por  meio do Decreto n° 46.452,  de
28/2/2014, incide sobre o setor de comercialização de farinha de trigo e de mistura
pré-preparada de farinha de trigo, pela alteração das alíneas "c" e "d" do subitem 19.4
da Parte l do Anexo IV do Regulamento do ICMS. O referido subitem dispõe que, na
hipótese de aquisição de produto alimentício no item 19, com carga tributária superior
a  7%,  estando a  operação  subsequente  beneficiada com  a  redução  de  base de
cálculo prevista no dispositivo que resulta em carga tributária de 7%, o adquirente
deve efetuar a anulação do crédito, de forma que a sua parte utilizável não exceda a
7% do valor da base de cálculo do imposto considerada na aquisição da mercadoria,
exceto relativamente a alguns produtos,  entre eles farinha de trigo e mistura pré-
preparada  de  farinha  de  trigo.  Conforme  a  exposição  de  motivos,  a  alteração
promovida  tem como objetivo  deixar  claro  que a  exceção  relativa  à  anulação do
crédito  aplica-se  somente  aos  produtos  adquiridos  de  fabricante  ou  de  centro  de
distribuição a ele vinculado, desde que ambos estabelecidos no Estado.

Como justificativa  para  a  medida,  são  apresentados  dispositivos  presentes  nas
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legislações estaduais, especialmente dos estados de São Paulo e Paraná. São Paulo
editou o Decreto n° 52.585, de 2007, em que 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. Já o Paraná,  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 do Rio de Janeiro, São Paulo
e Minas Gerais. Com isso, alega a exposição, o contribuinte mineiro fica em situação
de  desvantagem  em  relação  aos  seus  concorrentes  paulista  ou  paranaense  nas
vendas para aqueles Estados.

O tratamento tributário  diferenciado adotado por  meio do Decreto n° 46.544,  de
25/6/2014,  conforme  a  exposição  de  motivos,  tem  como  objetivo  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, pelo acréscimo
do Capítulo V à Parte 1 do Anexo XVI do Regulamento do ICMS.

O Convênio ICMS 33/77, regulamentado em Minas Gerais no item 66 da Parte 1 do
Anexo  I  do  Regulamento  do  ICMS,  explica  a  exposição,  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. Segundo a exposição, a maioria das unidades da Federação extrapola
o alcance do convênio, ampliando o conceito de embarcações e concedendo isenção
na  saída  de  mercadorias  para  utilização  no  reparo,  conserto,  reconstrução,
fabricação, modernização, transformação e conservação de embarcações. Por outro
lado, conforme a exposição, 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 Regulamento do ICMS, 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
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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, alcança a saída
de tubos  para  construção  de plataformas,  produtos  para  construção de unidades
flutuantes e produtos para construção de outras plataformas, geralmente utilizados
para exploração e produção de petróleo ou de gás natural, que seria disciplinada pelo
Convênio  ICMS 130/07.  Além  disso,  ainda  conforme  a  exposição,  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 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,
conforme a exposição, são as seguintes:

- Decreto nº 48.115/2003, do Estado de São Paulo, que alterou a redação do § 1º
do art. 107 do Anexo I do Regulamento do ICMS, concedendo benefícios fiscais que
extrapolam  o  alcance  do  Convênio  ICMS  33/77,  relativamente  ao  conceito  de
atividades naval e correlatas e de embarcação, com prejuízo às indústrias mineiras
de ferro ou aço e demais peças, partes e componentes para o setor naval, bem como
isenção ou redução de base de cálculo do ICMS devido no desembaraço aduaneiro
de bens ou mercadorias importados para utilização em instalações de produção de
petróleo e gás natural, em equipamentos de uso exclusivo na fase de exploração de
petróleo e gás natural, em equipamentos de uso interligado às fases de exploração e
produção ou em plataformas de produção enviadas para reparos ou manutenção em
unidades industriais;

-  Decreto  nº  10.119/2014,  do  Estado  do  Paraná,  que  deu  nova  redação  ao
Regulamento do ICMS 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
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10.119/2014,  relacionado  ao  conceito  de  atividades  naval  e  correlatas  e  de
embarcação;

- Decreto nº 58.388/2012, do Estado de São Paulo, que 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,
desonerando  as  saídas  antecedentes  à  operação  interestadual  de  remessa  de
mercadorias  para  estabelecimento  operador/concessionário  contratado por  pessoa
jurídica domiciliada no exterior;

- Decreto nº 10.119/2014, do Estado do Paraná, que dá nova redação ao Capítulo
LI  do Regulamento do ICMS, 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;

-  Decreto  nº  3.166/2010,  do  Estado  de  Santa  Catarina,  que  introduz  no
Regulamento do ICMS a Seção XXXIX do Capítulo V do Anexo 2, 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;

-  Decretos  nºs  1.457-R/2005  e  2113-r/2008,  do  Estado  do  Espírito  Santo,  que,
respectivamente,  introduzem  no  Regulamento  do  ICMS  nova  redação  ao  art.  5º,
LXXXI, para isentar a saída de embarcações, de bens e mercadorias destinadas a
estabelecimento da indústria naval, e o Capítulo XLII-H no Título II, para conceder
benefícios  fiscais  semelhantes  aos  das  demais  unidades  da  Federação  nas
operações  com  bens  ou  mercadorias  destinadas  às  atividades  de  pesquisa,
exploração ou produção de petróleo e gás natural;

-  Decreto  nº  50.652/2013,  do  Estado  do  Rio  Grande  do  Sul,  que  introduz  no
Regulamento do ICMS nova redação aos itens LVIII e LIX da Seção I do Apêndice II,
com benefícios fiscais semelhantes aos das demais unidades da Federação;

- Decreto 23.082/1997, do Estado do Rio de Janeiro, que extrapola o alcance do
Convênio  ICMS  nº  33/77  nas  operações  internas  e  na  importação  de  insumos,
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materiais  e  equipamentos  para  construção,  conservação,  modernização,  reparo  e
conservação de embarcações;

-  Decreto  nº  41.142/2008,  também  do  Rio  de  Janeiro,  que  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;

- Decreto nº 29.592/2006, do Estado de Pernambuco, que 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;

- Decreto nº 32.018/2008, de Pernambuco, que 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;

- Decreto nº 34.545/2010, também de Pernambuco, que introduz no Regulamento
do ICMS isenção, redução de base de cálculo do ICMS e a dispensa da cobrança
antecipada do imposto, relativa ao diferencial de alíquota, nas operações com bens
ou mercadorias destinadas às atividades de pesquisa, exploração ou produção de
petróleo e gás natural.

Tendo em vista os benefícios acima referidos, conforme a exposição de motivos,
Minas Gerais tomou as seguintes medidas:

-  alteração do conceito  de  embarcação,  com o  objetivo  de  incluir  as  estruturas
flutuantes ou plataformas flutuantes ou submersíveis listadas na Parte 3 do Anexo
XVI, por meio do art. 10 do Capítulo V da Parte 1 do Anexo XVI do Regulamento do
ICMS;

- aplicação do 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 art. 12 do Capítulo V do Anexo XVI para conferir isonomia tributária
das indústrias mineira com relação a outras unidades da Federação, por meio do art.
11 do mesmo capítulo;

- isenção relativa ao ICMS, com manutenção do crédito, das saídas promovidas
pelo industrial fabricante do 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 de equipamentos relacionados na Parte 10 do Anexo IV do
Regulamento do ICMS, por meio do art. 12 do Capítulo V da Parte 1 do Anexo XVI do
Regulamento do ICMS;

-  redução  da  base  de  cálculo  do  ICMS,  de  forma  que  a  carga  tributária  seja
equivalente  a  7,5%,  com  manutenção  do  crédito  correspondente,  ou,
alternativamente, de forma que a carga tributária resulte em 3%, sem apropriação do
crédito correspondente, na saída de partes, peças e componentes relacionados na
Parte 5 do Anexo XVI do Regulamento, por meio do art. 13, inciso I, do Capítulo V da
Parte 1 do Anexo XVI do Regulamento do ICMS;

-  redução  da  base  de  cálculo  do  ICMS  na  entrada  decorrente  de  importação,
quando sem similar produzido no País, para emprego como matéria-prima, produto
intermediário  ou  insumo na industrialização  de  mercadorias  mencionadas  no item
anterior,  por meio do art. 13, inciso II, do Capítulo V da Parte 1 do Anexo XVI do
Regulamento do ICMS.

Com as medidas adotadas, conforme a exposição, o industrial fabricante mineiro
pode  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
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Repetro, inclusive a depósito alfandegado, quando houver a interveniência deste na
logística da operação. Nas operações com esses equipamentos, peças, partes, tubos
e perfis ocos sem costura e hastes de perfuração, aplica-se também a redução da
base de cálculo do ICMS, com manutenção do crédito correspondente. Há 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.

O tratamento tributário diferenciado disposto no Decreto n° 46.436, de 5/2/2014,
tem o objetivo de conceder crédito presumido aos produtores e às cooperativas de
produtores de alho, nas saídas do produto, de acordo com a exposição de motivos,
por meio da alteração da data de eficácia do benefício, disposta no inciso XXIV do art.
75 do Regulamento do ICMS, para 1º de janeiro de 2015. A vigência do dispositivo
retroage a 1º de janeiro de 2014 para não haver descontinuidade do benefício, que
originalmente terminaria em 31 de dezembro de 2013.  A concessão do benefício,
segundo a exposição, é decorrência de benefício idêntico concedido pelo Estado de
Goiás, desde 1998, nos termos do disposto no inciso X do art. 11 do Anexo IX do
Regulamento do Código Tributário do Estado de Goiás.

O tratamento tributário  diferenciado adotado por  meio do Decreto n° 46.500,  de
5/5/2014,  consiste  na  redução  da  base  de  cálculo  do  imposto  em  76%,  no
fornecimento  de  querosene  de  avião  para  contribuinte  prestador  de  serviço  de
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. É assegurada a manutenção integral dos créditos
decorrentes da entrada da mercadoria. Com o benefício, a carga tributária nessas
operações resulta no equivalente a 6%. Para fazer jus ao benefício, o prestador de
serviço deve firmar protocolo com o Estado e prestar o serviço de transporte aéreo de
passageiros  regular  em,  no  mínimo,  dez  municípios  no  Estado.  Além  disso,  o
benefício está condicionado à concessão de regime especial pela Superintendência
de Tributação e à adesão do fornecedor da mercadoria.
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Segundo a exposição de motivos,  a medida é decorrência de  benefícios  fiscais
concedidos por outros estados, descritos a seguir:

-  carga  tributária  equivalente  a  5%  na  saída  de  querosene  de  aviação  para
aeronaves em voos regionais, sem a necessidade de apresentação de contrapartidas
pelo beneficiário, concedida pelos Estados do Paraná, por meio da Lei nº 17.276, de
31/7/2012, e do Rio Grande do Sul, por meio do inciso LXVII do art. 23, Notas 1 e 2,
do Livro I do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 37.699, de 26/8/1997,
com a redação dada pelo Decreto nº 50.681, de 26/9/2013;

- carga tributária equivalente a 3,25% na operação de entrada de querosene de
aviação,  sem a  necessidade de apresentação de contrapartidas pelo  beneficiário,
concedida pelo Estado de Santa Catarina, por meio do inciso XI do art. 23 do Anexo 2
do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n° 2.870, de 27 de agosto de 2001;

-  redução da base de cálculo de  modo que a carga tributária  resulte em 15%,
dispensado o estorno do crédito,  ou carga tributária  equivalente a 3%, desde que
atendidas condições dispostas em regime especial, pelo Estado de Goiás, por meio
dos incisos XXVII e LIII do art. 8º do Anexo IX do Regulamento do ICMS, aprovado
pelo Decreto n° 4.852, de 29/12/1997;

- redução de base de cálculo resultando em carga tributária variável entre 7 e 14%,
dependendo do número de municípios atendidos pela empresa aérea, por meio do
inciso XVIII do art. 268 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n° 13.780,
de 16/3/2012.

Conforme a  exposição,  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  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.

A política de investimentos das empresas aéreas,  explica a exposição,  leva em
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consideração a expectativa do número de voos, que está diretamente relacionado ao
número de passageiros. O número de passageiros, por sua vez, varia de acordo com
o preço das passagens,  que podem tornar-se mais  acessíveis  com a redução do
custo de aquisição do querosene de aviação, produto que representa 40% do custo
da  passagem  aérea.  Assim,  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. Além disso, o benefício tributário estimula
o prestador de serviço de transporte aéreo de passageiros a manter regularidade de
voos, propiciando comodidade aos usuários e estímulo à instalação de empresas na
região.

De acordo com a exposição, o tratamento tributário diferenciado assegura isonomia
e igualdade competitiva para empresas aéreas que operam com voos regionais no
Estado.

O tratamento tributário diferenciado disposto no Decreto n° 46.590, de 1º/9/2014,
segundo a exposição de motivos, altera o § 1º e revoga os §§ 2º a 5º do art. 1º do
Decreto nº 46.458, de 2014, para retirar restrições à utilização do crédito presumido,
concedido ao estabelecimento industrial fabricante de pá carregadeira, escavadeira
hidráulica, retroescavadeira e motoniveladora, nas vendas realizadas em operações
internas destinadas a usuário final ou em operações interestaduais. Conforme alega a
exposição,  a  medida  é  motivada  pela  necessidade  de  assegurar  ao  contribuinte
mineiro condições isonômicas de competitividade, tendo em vista benefício idêntico
concedido por outras unidades da Federação. Como exemplo é citado o Estado do
Paraná, que autoriza a manutenção integral dos créditos por entradas relacionados
com as saídas beneficiadas, conforme Nota nº 5 relativa ao art. 22-A do Anexo III do
Regulamento do ICMS.

O tratamento tributário diferenciado disposto no Decreto n° 46.495, de 29/4/2014,
tem como objetivos promover:

- as alterações necessárias no art. 1º do Capítulo I do Anexo XVI do Regulamento
do ICMS, no sentido de assegurar crédito presumido do ICMS, de forma que a carga
tributária  efetiva  resulte  no  percentual  de  0,1% nas  saídas  de  carne  e  produtos
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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 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.

-  os  ajustes  necessários  na  alínea  “b”  do  inciso  III  do  §  2º  do  art.  75  do
Regulamento  do  ICMS,  para  estabelecer  a  aplicação  do  benefício  do  crédito
presumido quando o abate de aves, gado bovino, equídeo, bufalino, caprino, ovino ou
suíno 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.

Segundo a exposição de motivos, o primeiro objetivo da medida é justificado por
significativos benefícios concedidos pelos Estados da Bahia e do Rio de Janeiro ao
setor  de abate e fabricação de produtos de carnes, prejudicando drasticamente a
competitividade das empresas mineiras que atuam neste setor. Já o segundo objetivo
é motivado por benefícios fiscais concedidos pelo Estado da Bahia, por meio do § 1º
do art.  271 do Capítulo  IX  do  Regulamento  do  ICMS,  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.

O tratamento tributário diferenciado disposto no Decreto n° 46.596, de 11/9/2014,
tem como objetivo, por meio de nova redação ao Capítulo III da Parte l do Anexo XVI
do Regulamento do  ICMS, dar  mais  clareza sobre procedimentos para fruição do
benefício fiscal, explicitar a quem ele é aplicável 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.

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;
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-  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 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, em razão 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  a  29  de  maio  de  2014,  data  de
vigência do Decreto nº 46.517, de 2014.

Conforme a exposição de motivos, o benefício, instituído pelo Decreto n° 46.517, de
2014,  é motivado pela concessão,  pelo Estado do Rio Grande do Sul,  de crédito
presumido às indústrias beneficiadoras de arroz, nas operações interestaduais, de até
7%,  nos  termos  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.

O tratamento tributário diferenciado disposto no Decreto n° 46.488, de 11/4/2014,
tem como objetivos:

-  conceder  tratamento  tributário  para  assegurar  crédito  presumido  do  ICMS  de
forma que a carga tributária  efetiva resulte no percentual  de 0,1% 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
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outros  estabelecimentos,  ou por  indústrias  de transformação ou processadores de
carnes, relativamente às operações interestaduais;

-  estabelecer  regras  de  transição  para  os  contribuintes  detentores  de  regime
especial de caráter individual, que concedem crédito presumido equivalente ao débito
do imposto  nas  operações  interestaduais,  ou  seja,  resultando  em  carga tributária
efetiva igual  a zero, tendo em vista a superveniência do art.  1º  do Anexo XVI do
Regulamento do ICMS, passando a prevalecer a carga tributária de 0,1%;

- 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).

A motivação para a implementação da medida, de acordo com a exposição, é a
concessão de significativos benefícios fiscais pelo Estado do Paraná, por meio do
item 15 do Anexo III do Regulamento do ICMS, 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,  ao  setor  de  abate  e  fabricação  de  produtos  de  carnes,  prejudicando
drasticamente a competitividade das empresas mineiras que atuam neste setor.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela ratificação dos tratamentos tributários diferenciados

concedidos a diversos setores da economia mineira, por meio do projeto de resolução
a seguir apresentado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº ... /2014
Ratifica  tratamentos  tributários  diferenciados concedidos  a  setores  da  economia

mineira, 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 dos tratamentos tributários diferenciados, nos

termos do art. 225 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, conforme exposição
de  motivos  encaminhada  por  meio  da  Mensagem  nº  721/2014,  instituídos  pelos
seguintes decretos, para contribuintes mineiros dos setores mencionados:

I - Decreto nº 45.587, de 15 de abril de 2011, para o setor de produtos alimentícios
resultantes do abate de galos e galinhas, inclusive os frangos, e de carne bovina;
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II - Decreto nº 45.787, de 1º de dezembro de 2011, para o setor de abate de aves e
de geração de energia elétrica a partir de biomassa resultante da industrialização e
de resíduos da cana-de-açúcar;

III - Decreto nº 45.515, de 15 de dezembro de 2010,  para o setor  de leite e seus
derivados e de produtos alimentícios resultantes do abate de gado bovino e suíno;

IV  -  Decreto  nº  45.688,  de  11  de  agosto  de  2011,  para  o  setor  de  produtos
comestíveis resultantes do abate de perus e peruas;

V - Decreto nº 45.630, de 7 de julho de 2011, para o setor industrial com atividade
relacionada na Parte 6 do Anexo IX do Regulamento do ICMS - RICMS -, aprovado
pelo Decreto nº 43.080, de 13 de dezembro de 2002;

VI  -  Decreto  nº  46.269,  de  3  de  julho  de  2013,  para  o  setor  importador  de
mercadoria de país signatário de acordo internacional;

VII  -  Decreto  nº  46.253,  de  6  de  junho  de  2013,  para  o  setor  de  fabricação,
manutenção  ou  reparo  de  trens,  locomotivas  ou  vagões  destinados  às  redes  de
transportes públicos de passageiros sobre trilhos;

VIII - Decreto nº 46.124, de 4 de janeiro de 2013, para o setor de programas para
computador;

IX - Decreto nº 46.575, de 5 de agosto de 2014, para o setor industrial fabricante de
carroceria para caminhões e automóveis, reboque e semirreboque, e prestador do
serviço de transporte rodoviário de cargas;

X - Decreto nº 46.517, de 28 de maio de 2014, para o setor beneficiador de arroz;
XI  -  Decreto  nº  46.586,  de  20  de agosto  de  2014,  para  o  setor  de  extração e

beneficiamento  de  ardósia,  granito  e  mármore  e  de  aparelhamento  de  placas  e
execução de trabalhos em mármore, granito, ardósia e outras pedras;

XII - Decreto n° 46.538, de 11 de junho de 2014, para o setor beneficiador de arroz;
XIII - Decreto n° 46.545, de 26 de junho de 2014, para o setor industrial fabricante

de polpa, extrato, suco ou molho de tomate, inclusive ketchup;
XIV  -  Decreto  n°  46.452,  de  28  de  fevereiro  de  2014,  para  o  setor  de

comercialização de farinha de trigo e de mistura pré-preparada de farinha de trigo;
XV - Decreto n° 46.544, de 25 de junho de 2014, para o setor das indústrias naval e

de produção e de exploração de petróleo e de gás natural;
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XVI - Decreto n° 46.436, de 5 de fevereiro de 2014,  para o setor  produtor e das
cooperativas de produtores de alho;

XVII - Decreto nº 46.500, de 5 de maio de 2014, para o setor prestador de serviço
de transporte aéreo regular de passageiros;

XVIII  -  Decreto  n°  46.590,  de  1º  de  setembro  de  2014,  para  o  setor  industrial
fabricante  de  pá  carregadeira,  escavadeira  hidráulica,  retroescavadeira  e
motoniveladora;

XIX - Decreto n° 46.495, de 29 de abril de 2014, para o setor industrial fabricante de
carne e de produtos comestíveis resultantes do abate de gado suíno;

XX - Decreto n° 46.596, de 11 de setembro de 2014, para o setor beneficiador de
arroz;

XXI - Decreto n° 46.488, de 11 de abril de 2014, para o setor industrial fabricante de
carne  e  de  produtos  comestíveis  resultantes  do  abate  de  aves  e  gado  bovino,
bufalino, caprino ou ovino.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2014.
Zé Maia, presidente e relator - Lafayette de Andrada - Fabiano Tolentino - Wander

Borges.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 32/2012

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização
Relatório

O Projeto de Lei Complementar nº 32/2012, de autoria da deputada Liza Prado, visa
a instituir a Região Metropolitana de Uberlândia.

Foi juntado à proposição o Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica, Financeira e
Social da Criação da Região Metropolitana do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba e
seu  Colar  de  Influência  Regional,  produzido  pelo  Instituto  de  Economia  da
Universidade Federal de Uberlândia, como parecer técnico prévio exigido pelo art. 44
da Constituição do Estado e pelo art. 3º da Lei Complementar nº 88, de 12/1/2006.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e
concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma  do
Substitutivo nº 1, por ela apresentado.
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Agora, vem a proposição a este órgão colegiado a fim de receber parecer quanto ao
mérito,  conforme  dispõe  o  art.  188,  combinado  com  o  art.  102,  II,  alínea  “f”,  do
Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei, originado do desarquivamento do Projeto de Lei Complementar nº

15/2011, versa sobre uma porção territorial do Estado de elevado desenvolvimento
social  e  econômico,  compreendida  por  municípios  pertencentes  às  regiões  de
planejamento  Triângulo  e  Alto  Paranaíba.  A autora  afirma  na  justificação  que  os
Municípios  de  Uberlândia,  Araguari,  Monte  Alegre  de  Minas,  Prata,  Indianópolis,
Veríssimo, Campo Florido, Tupaciguara e Canápolis constituem uma região próspera
do Estado de  Minas  Gerais  e  que,  por  serem interligados  entre  si,  já  fazem  por
merecer a criação de uma política que promova a integração e o planejamento das
diretrizes de crescimento comum e de forma ordenada.

O estudo apensado ao projeto traz uma consolidação dos principais indicadores
sociais  e econômicos da região  do  Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba -  TMAP -,
inclusive  relativos  ao  aspecto  demográfico  -  composição  da  população  por  sexo,
idade e local de moradia, taxas de crescimento populacional, expectativa de vida ao
nascer,  imigração e  emigração -,  ao  mercado de trabalho  -  taxa  de  participação,
população  economicamente  ativa,  ocupação  por  setor  e  ramos  de  atividade  e
desemprego -, à atividade econômica - estrutura produtiva e outras análises dos três
grandes setores econômicos -, às finanças públicas - receitas e despesas municipais
-, e aos indicadores das áreas de saúde, assistência e educação (p. 72 a 278).

Fundamentado em importantes referências bibliográficas e baseado no fato de a
metrópole  se  destacar  por  indicadores  de  tamanho  populacional,  importância
econômica e  pelo  desempenho de funções  complexas  e  diversificadas,  formando
uma hierarquia funcional e um verdadeiro campo de forças centrípetas e centrífugas
em sua área de influência, apresenta dados estatísticos que comprovariam tanto o
peso demográfico e econômico da região quanto sua centralidade no contexto dos
fluxos populacionais, econômicos e de conhecimento mineiros e brasileiros.

Em seguida, diminui a importância da conurbação como elemento definidor de uma
metrópole,  afirmando  que  as  formações  urbanas  contemporâneas,  embora  ainda
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herdeiras das formas pretéritas de ocupação adensada do solo, contemplam cada
vez mais uma interdependência funcional aliada à integração espacial pelo fluxo de
pessoas, mercadorias e serviços, sem a necessária contiguidade física. Segundo o
estudo,  a  região  do  TMAP se enquadraria  como metrópole,  pois,  apesar  de  não
apresentar  uma  contiguidade  física  entre  seus  núcleos  urbanos  principais,
apresentaria  outras  características  como:  ocupar  posição  geográfica  estratégica;
receber  volume  expressivo  de  investimentos  e  alto  fluxo  de  comércio;  sediar
empresas  de  importância  nacional;  exportar  fatores  de  produção;  ter  instituições
econômicas,  sociais,  culturais  e  científicas  com  representação  fora  da  região;
interligar-se diretamente com outras regiões por meio de transportes e comunicação;
possuir setor de serviços e mídia de repercussão e difusão extrarregionais; acolher
encontros e eventos importantes; e possuir uma população com composição étnica
diversificada.

Todos esses aspectos foram devidamente apontados ao longo das 300 páginas do
estudo produzidas pelo Instituto de Economia da Universidade Federal de Uberlândia,
instituição de pesquisa com notório conhecimento e experiência em estudos regionais
e  urbanos,  utilizando  dados  atualizados  e  oriundos  de  fontes  especializadas,
conforme regras definidas no §1º do art. 3º da Lei Complementar nº 88, de 12/1/2006.

Em  nosso  entendimento,  a  criação  de  regiões  metropolitanas  para  fomentar  o
desenvolvimento regional atende a um paradigma democrático de descentralização e
desconcentração do poder político, que permite a gestão de problemas e a criação de
soluções atentas às  peculiaridades locais,  algo imprescindível  para um estado de
dimensões  nacionais  como Minas  Gerais,  pois  permite  maior  diálogo  e  interação
entre os municípios integrantes e suas populações e maior proximidade dos gestores
com o governo estadual.

O  estudo  apresenta  os  dados  exigidos  pela  legislação  para  criação  de  região
metropolitana,  quais  sejam:  população  e  crescimento  demográfico,  com  projeção
quinquenal; grau de conurbação e movimentos pendulares da população; atividade
econômica e  perspectivas  de  desenvolvimento;  fatores  de  polarização;  deficiência
dos  serviços  públicos,  em  um  ou  mais  municípios,  com  implicação  no
desenvolvimento da região.
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Embora  não  haja  conurbação  entre  os  municípios  em  questão,  há  grande  e
contínuo movimento pendular da população entre essas áreas, como se depreende
do fato de serem esses municípios referenciais nas políticas públicas regionais de
saúde,  cuja  organização,  quando  pensada  no  nível  supramunicipal,  é  a  mais
avançada e sensível dentre as políticas públicas já desenvolvidas. Outros municípios
que compõem a região, apesar de não possuírem essa característica, são essenciais
para fins de ligação e trânsito entre os primeiros.

Em  nosso  entendimento,  o  Substitutivo  nº  1,  apresentado  pela  Comissão  de
Constituição e Justiça, não coincide com as conclusões do estudo, que indicam a
viabilidade  de  implementação  de  uma  região  metropolitana,  e  não  de  uma
aglomeração  urbana,  motivo  pelo  qual  somos  favoráveis  ao  texto  original  da
proposição.

Porém,  consideramos  que  o  texto  original  também  possui  algumas  lacunas,  a
saber:  falha  ao  propor  a  criação  da  Região  Metropolitana  de  Uberlândia,  pois
entendemos como mais adequada a criação da Região Metropolitana do Triângulo
Mineiro  e  Alto  Paranaíba;  não  coincidência  dos  municípios  nele  citados  com  os
apresentados no estudo; falta de referência aos municípios que comporiam o colar
metropolitano. Para corrigir tais lacunas, apresentamos substitutivo ao projeto.

Conclusão
Opinamos pela aprovação do Projeto de Lei Complementar nº 32/2012, na forma do

Substitutivo nº 2, que apresentamos.
SUBSTITUTIVO Nº 2

Institui a Região Metropolitana do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  instituída  a  Região  Metropolitana  do  Triângulo  Mineiro  e  Alto

Paranaíba, integrada pelos Municípios de Araguari, Araxá, Campina Verde, Campo
Florido,  Frutal,  Guimarânia,  Ituiutaba,  Iturama,  Monte  Carmelo,  Patos  de  Minas,
Patrocínio, Pirajuba, Prata, Perdizes, Sacramento, Uberaba e Uberlândia.

Art. 2º - Haverá dois colares metropolitanos, integrantes para fins de planejamento,
organização  e  execução  das  funções  públicas  de  interesse  comum,  constituídos
pelos seguintes municípios:
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I  -  Colar  Metropolitano  1:  Abadia  dos  Dourados,  Água  Comprida,  Araporã,
Centralina,  Conquista,  Coromandel,  Cachoeira  Dourada,  Canápolis,  Capinópolis,
Cascalho Rico, Comendador Gomes, Conceição das Alagoas, Delta, Douradoquara,
Estrela  do  Sul,  Fronteira,  Grupiara,  Indianápolis,  Iraí  de  Minas,  Itapagipe,  Monte
Alegre de Minas, Nova Ponte,  Pedrinópolis,  Planura, Romaria, Santa Juliana, São
Francisco de Sales, Tupaciguara e Veríssimo.

II - Colar Metropolitano 2: Arapuá, Carneirinho, Campos Altos, Carmo do Paranaíba,
Cruzeiro  da  Fortaleza,  Gurinhatã,  Ibiá,  Ipiaçu,  Lagoa Formosa,  Limeira do Oeste,
Matutina,  Pratinha,  Rio  Paranaíba,  Santa  Rosa da Serra,  Santa  Vitória,  Serra  do
Salitre, São Gotardo, Tapira, Tiros e União de Minas.

Art.  3º  -  Os  distritos  que  vierem  a  se  emancipar,  por  desmembramento  de
municípios  pertencentes  à  Região  Metropolitana  do  Triângulo  Mineiro  e  Alto
Paranaíba, também passarão a integrar o seu Colar Metropolitano.

Art. 4º - Lei complementar disporá sobre os órgãos e os instrumentos de gestão da
Região Metropolitana do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2014.
Paulo Lamac, presidente - Elismar Prado, relator - Luiz Henrique.

MANIFESTAÇÕES
A Assembleia  Legislativa  aprovou,  nos  termos  do  art.  103,  III,  "b"  a  "d",  do

Regimento Interno, as seguintes manifestações:
de congratulações com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - Apae de

Santa  Rita  do  Sapucaí  -  pelos  seus  45  anos  de  existência  (Requerimento  nº
8.914/2014, do deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a Escola Estadual Bernardo Monteiro pelo seu centenário
de criação (Requerimento nº 8.983/2014, do deputado Duarte Bechir);

de congratulações com a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte pela criação do
Orçamento Participativo para Crianças e Adolescentes, no âmbito da rede municipal
de ensino (Requerimento nº 9.038/2014, da deputada Luzia Ferreira).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 23 DE DEZEMBRO DE 2014

LEIS
LEI COMPLEMENTAR Nº 135, DE 27 DE JUNHO DE 2014.

Altera  a  Lei  Complementar  n°  59,  de  18  de  janeiro  de  2001,  que  contém  a
organização  e  a  divisão  judiciárias  do  Estado  de  Minas  Gerais,  e  dá  outras
providências.

Dispositivos da Proposição de Lei Complementar nº 142, que se converteu na Lei
Complementar nº 135, de 27 de junho de 2014, vetados pelo Senhor Governador do
Estado e mantidos pela Assembleia Legislativa.

O povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, aprovou, e eu, em seu
nome, nos termos do § 8º do art. 70 da Constituição do Estado de Minas Gerais,
promulgo os seguintes dispositivos da Proposição de Lei Complementar nº 142:

“Art. 96 - (...)
Art. 300-D - A outorga de delegação a notário ou registrador é da competência do

Governador  do  Estado,  observada  a  ordem  de  classificação  no  concurso  de
provimento ou no concurso de remoção.

Art. 300-E - O novo delegatário será investido perante o Governador do Estado, no
prazo de trinta dias contados da publicação da outorga de delegação, prorrogáveis
por igual período, mediante requerimento expresso, e entrará em exercício perante o
Diretor  do  Foro,  no  prazo  improrrogável  de  trinta  dias  contados  da  data  da
investidura.

§ 1° - O novo delegatário, no ato de investidura por concurso público de ingresso ou
de  remoção,  apresentará  documento  comprobatório  de  desincompatibilização  das
atividades enumeradas no art. 25 da Lei federal n° 8.935, de 1994.

§  2°  -  No ato  de  investidura,  o  delegatário  prestará  o  compromisso de  bem  e
fielmente, com retidão, lealdade e honradez, desempenhar as atividades da serventia.

§ 3° - Para entrar em exercício, o delegatário apresentará documentação exigida no
edital do concurso.

§ 4° - Não ocorrendo a investidura ou o exercício dentro dos prazos marcados, a
delegação será tornada sem efeito, mediante publicação de ato do Governador do
Estado, devendo ser realizado novo concurso.”.
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Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 22 de dezembro de 2014; 226º da
Inconfidência Mineira e 193º da Independência do Brasil.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

LEI Nº 21.555, DE 22 DEZEMBRO DE 2014.
Altera os limites da Estação Ecológica Estadual de Arêdes, no Município de Itabirito.
O povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, aprovou, e eu, em seu

nome, nos termos do § 8º do art. 70 da Constituição do Estado de Minas Gerais,
promulgo a seguinte lei:

Art. 1° - A Estação Ecológica Estadual de Arêdes, criada pelo Decreto n° 45.397, de
14 de junho de 2010, passa a ter os limites e confrontações estabelecidos no Anexo
desta  lei,  perfazendo  uma  área  total  aproximada  de  1.281,32ha  (mil  duzentos  e
oitenta e um vírgula trinta e dois hectares).

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 22 de dezembro de 2014; 226º da

Inconfidência Mineira e 193º da Independência do Brasil.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

ANEXO
(a que se refere o art. 1º da Lei nº 21.555, de 22 de dezembro de 2014)

Limites e confrontações da Estação Ecológica Estadual de Arêdes
I - Gleba 01: área de 828,14ha e perímetro de 17.708,22m. Inicia-se a descrição

deste  perímetro  no  vértice  V_1,  de  coordenadas  N  7.760.609,370m  e  E
612.393,650m; deste, segue com azimute de 117°32'33" e distância de 91,76m, até o
vértice V_2, de coordenadas N 7.760.566,940m e E 612.475,010m; deste, segue com
azimute de 104°44'45" e distância de 337,09m, até o vértice V_3, de coordenadas N
7.760.481,140m  e  E  612.801,000m;  deste,  segue  com  azimute  de  94°27'19"  e
distância  de 277,17m,  até o vértice  V_4,  de coordenadas  N 7.760.459,610m e E
613.077,330m; deste, segue com azimute de 135°03'28" e distância de 147,21m, até
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o vértice V_5, de coordenadas N 7.760.355,410m e E 613.181,320m; deste, segue
com  azimute  de  145°57'02"  e  distância  de  122,50m,  até  o  vértice  V_6,  de
coordenadas N 7.760.253,910m e E 613.249,910m; deste, segue com azimute de
158°04'23"  e  distância  de  153,53m,  até  o  vértice  V_7,  de  coordenadas  N
7.760.111,490m  e  E  613.307,240m;  deste,  segue  com  azimute  de  173°29'26"  e
distância  de 154,81m,  até o vértice  V_8,  de coordenadas  N 7.759.957,680m e E
613.324,790m; deste, segue com azimute de 215°31'21" e distância de 144,16m, até
o vértice V_9, de coordenadas N 7.759.840,350m e E 613.241,030m; deste, segue
com  azimute  de  194°34'04"  e  distância  de  160,02m,  até  o  vértice  V_10,  de
coordenadas N 7.759.685,470m e E 613.200,780m; deste, segue com azimute de
158°55'12"  e  distância  de  139,38m,  até  o  vértice  V_11,  de  coordenadas  N
7.759.555,420m  e  E  613.250,910m;  deste,  segue  com  azimute  de  133°26'12"  e
distância de 159,65m, até o vértice V_12, de coordenadas N 7.759.445,650m e E
613.366,840m; deste, segue com azimute de 136°55'27" e distância de 150,78m, até
o vértice V_13, de coordenadas N 7.759.335,510m e E 613.469,820m; deste, segue
com  azimute  de  126°57'28"  e  distância  de  112,15m,  até  o  vértice  V_14,  de
coordenadas N 7.759.268,080m e E 613.559,440m; deste, segue com azimute de
117°44'55"  e  distância  de  103,50m,  até  o  vértice  V_15,  de  coordenadas  N
7.759.219,890m  e  E  613.651,040m;  deste,  segue  com  azimute  de  124°51'37"  e
distância de 157,25m, até o vértice V_16, de coordenadas N 7.759.130,010m e E
613.780,070m; deste, segue com azimute de 127°12'09" e distância de 200,82m, até
o vértice V_17, de coordenadas N 7.759.008,590m e E 613.940,020m; deste, segue
com  azimute  de  195°41'41"  e  distância  de  62,77m,  até  o  vértice  V_18,  de
coordenadas N 7.758.948,160m e E 613.923,040m; deste, segue com azimute de
198°56'47"  e  distância  de  79,00m,  até  o  vértice  V_19,  de  coordenadas  N
7.758.873,440m  e  E  613.897,390m;  deste,  segue  com  azimute  de  185°15'58"  e
distância  de 46,31m, até  o vértice V_20,  de coordenadas  N 7.758.827,330m e E
613.893,140m; deste, segue com azimute de 110°54'49" e distância de 457,08m, até
o vértice V_21, de coordenadas N 7.758.664,170m e E 614.320,110m; deste, segue
com  azimute  de  90°57'01"  e  distância  de  206,84m,  até  o  vértice  V_22,  de
coordenadas N 7.758.660,740m e E 614.526,920m; deste, segue com azimute de



2268
____________________________________________________________________________

111°34'51"  e  distância  de  86,78m,  até  o  vértice  V_23,  de  coordenadas  N
7.758.628,820m  e  E  614.607,620m;  deste,  segue  com  azimute  de  116°25'54"  e
distância de 185,52m, até o vértice V_24, de coordenadas N 7.758.546,239m e E
614.773,747m; deste, segue com azimute de 179°29'18" e distância de 127,25m, até
o vértice V_25, de coordenadas N 7.758.418,995m e E 614.774,883m; deste, segue
com  azimute  de  282°12'00"  e  distância  de  119,46m,  até  o  vértice  V_26  ,  de
coordenadas N 7.758.444,240m e E 614.658,120m; deste, segue com azimute de
204°43'09"  e  distância  de  218,81m,  até  o  vértice  V_27,  de  coordenadas  N
7.758.245,480m  e  E  614.566,620m;  deste,  segue  com  azimute  de  173°06'32"  e
distância de 178,03m, até o vértice V_28, de coordenadas N 7.758.068,740m e E
614.587,980m; deste, segue com azimute de 160°08'00" e distância de 149,72m, até
o vértice V_29, de coordenadas N 7.757.927,930m e E 614.638,860m; deste, segue
com  azimute  de  153°51'02"  e  distância  de  70,35m,  até  o  vértice  V_30,  de
coordenadas N 7.757.864,779m e E 614.669,865m; deste, segue com azimute de
173°15'18"  e  distância  de  175,24m,  até  o  vértice  V_31  ,  de  coordenadas  N
7.757.690,755m  e  E  614.690,447m;  deste,  segue  com  azimute  de  257°43'36"  e
distância de 482,89m, até o vértice V_32 , de coordenadas N 7.757.588,106m e E
614.218,597m; deste, segue com azimute de 189°14'39" e distância de 242,42m, até
o vértice V_33 , de coordenadas N 7.757.348,830m e E 614.179,654m; deste, segue
com  azimute  de  192°48'41"  e  distância  de  71,13m,  até  o  vértice  V_34  ,  de
coordenadas N 7.757.279,469m e E 614.163,881m; deste, segue com azimute de
180°22'46"  e  distância  de  338,92m,  até  o  vértice  V_35  ,  de  coordenadas  N
7.756.940,557m  e  E  614.161,636m;  deste,  segue  com  azimute  de  90°31'50"  e
distância de 398,71m, até o vértice V_36 , de coordenadas N 7.756.936,865m e E
614.560,324m; deste, segue com azimute de 140°45'09" e distância de 103,78m, até
o vértice V_37 , de coordenadas N 7.756.856,499m e E 614.625,980m; deste, segue
com  azimute  de  210°46'30"  e  distância  de  207,47m,  até  o  vértice  V_38  ,  de
coordenadas N 7.756.678,241m e E 614.519,822m; deste, segue com azimute de
195°59'08"  e  distância  de  333,09m,  até  o  vértice  V_39  ,  de  coordenadas  N
7.756.358,032m  e  E  614.428,091m;  deste,  segue  com  azimute  de  159°18'31"  e
distância de 213,97m, até o vértice V_40 , de coordenadas N 7.756.157,867m e E
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614.503,693m; deste, segue com azimute de 170°49'35" e distância de 868,19m, até
o vértice V_41 , de coordenadas N 7.755.300,783m e E 614.642,107m; deste, segue
268,7 m pela faixa de servidão da via de conexão das minas de Fábrica à Pico, até o
vértice V_42 , de coordenadas N 7.755.034,765m e E 614.604,217m; deste, segue
com  azimute  de  313°06'56"  e  distância  de  111,22m,  até  o  vértice  V_43,  de
coordenadas N 7.755.110,780m e E 614.523,030m; deste,  segue com azimute de
331°12'23"  e  distância  de  72,69m,  até  o  vértice  V_44  ,  de  coordenadas  N
7.755.174,480m  e  E  614.488,020m;  deste,  segue  com  azimute  de  302°16'10"  e
distância de 236,17m, até o vértice V_45 , de coordenadas N 7.755.300,570m e E
614.288,330m; deste, segue com azimute de 291°56'47" e distância de 158,51m, até
o vértice V_46 , de coordenadas N 7.755.359,810m e E 614.141,310m; deste, segue
com  azimute  de  298°37'29"  e  distância  de  115,10m,  até  o  vértice  V_47,  de
coordenadas N 7.755.414,950m e E 614.040,280m; deste, segue com azimute de
294°36'00"  e  distância  de  188,86m,  até  o  vértice  V_48,  de  coordenadas  N
7.755.493,570m  e  E  613.868,560m;  deste,  segue  com  azimute  de  287°58'55"  e
distância de 110,78m, até o vértice V_49,  de coordenadas N 7.755.527,770m e E
613.763,190m; deste, segue com azimute de 14°57'34" e distância de 60,82m, até o
vértice V_50, de coordenadas N 7.755.586,530m e E 613.778,890m; deste, segue
com azimute de 1°10'41" e distância de 72,96m, até o vértice V_51, de coordenadas
N 7.755.659,470m e E 613.780,390m; deste, segue com azimute de 273°20'37" e
distância de 127,74m, até o vértice V_52 , de coordenadas N 7.755.666,920m e E
613.652,870m; deste, segue com azimute de 270°44'26" e distância de 84,34m, até o
vértice V_53, de coordenadas N 7.755.668,010m e E 613.568,540m; deste, segue
com  azimute  de  279°12'53"  e  distância  de  143,76m,  até  o  vértice  V_54  ,  de
coordenadas N 7.755.691,030m e E 613.426,640m; deste, segue com azimute de
280°24'10"  e  distância  de  66,90m,  até  o  vértice  V_55  ,  de  coordenadas  N
7.755.703,110m  e  E  613.360,840m;  deste,  segue  com  azimute  de  287°09'22"  e
distância de 43,36m, até o vértice V_56 ,  de coordenadas N 7.755.715,900m e E
613.319,410m; deste, segue com azimute de 296°17'35" e distância de 129,11m, até
o vértice V_57 , de coordenadas N 7.755.773,090m e E 613.203,660m; deste, segue
com  azimute  de  250°32'10"  e  distância  de  37,33m,  até  o  vértice  V_58,  de
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coordenadas N 7.755.760,650m e E 613.168,460m; deste, segue com azimute de
301°22'05"  e  distância  de  94,33m,  até  o  vértice  V_59,  de  coordenadas  N
7.755.809,750m  e  E  613.087,920m;  deste,  segue  com  azimute  de  285°58'03"  e
distância  de 81,54m, até  o vértice V_60,  de coordenadas  N 7.755.832,180m e E
613.009,530m; deste, segue com azimute de 274°54'39" e distância de 78,27m, até o
vértice V_61, de coordenadas N 7.755.838,880m e E 612.931,550m; deste, segue
com  azimute  de  355°42'36"  e  distância  de  85,29m,  até  o  vértice  V_62,  de
coordenadas N 7.755.923,930m e E 612.925,170m; deste, segue com azimute de
351°27'32"  e  distância  de  135,81m,  até  o  vértice  V_63,  de  coordenadas  N
7.756.058,230m  e  E  612.905,000m;  deste,  segue  com  azimute  de  352°52'49"  e
distância de 183,15m, até o vértice V_64, de coordenadas N 7.756.239,970m e E
612.882,300m; deste, segue com azimute de 6°37'30" e distância de 167,55m, até o
vértice V_65, de coordenadas N 7.756.406,400m e E 612.901,630m; deste, segue
com azimute de 5°07'44" e distância de 21,37m, até o vértice V_66, de coordenadas
N 7.756.427,680m e E 612.903,540m; deste, segue com azimute de 340°08'27" e
distância  de 26,08m, até  o vértice V_67,  de coordenadas  N 7.756.452,210m e E
612.894,680m; deste, segue com azimute de 71°16'17" e distância de 709,43m, até o
vértice V_68, de coordenadas N 7.756.680,000m e E 613.566,550m; deste, segue
com  azimute  de  341°17'47"  e  distância  de  1.249,08m,  até  o  vértice  V_69,  de
coordenadas N 7.757.863,120m e E 613.166,000m; deste, segue com azimute de
251°19'00"  e  distância  de  1.034,38m,  até  o  vértice  V_70,  de  coordenadas  N
7.757.531,770m  e  E  612.186,130m;  deste,  segue  com  azimute  de  357°12'42"  e
distância de 138,34m, até o vértice V_71, de coordenadas N 7.757.669,950m e E
612.179,400m; deste, segue com azimute de 2°03'38" e distância de 87,61m, até o
vértice V_72, de coordenadas N 7.757.757,500m e E 612.182,550m; deste, segue
com  azimute  de  352°05'05"  e  distância  de  191,57m,  até  o  vértice  V_73,  de
coordenadas N 7.757.947,240m e E 612.156,170m; deste, segue com azimute de
12°03'41"  e  distância  de  237,12m,  até  o  vértice  V_74,  de  coordenadas  N
7.758.179,130m  e  E  612.205,720m;  deste,  segue  com  azimute  de  343°20'50"  e
distância de 191,89m, até o vértice V_75, de coordenadas N 7.758.362,970m e E
612.150,730m; deste, segue com azimute de 339°11'27" e distância de 31,53m, até o



2271
____________________________________________________________________________

vértice V_76, de coordenadas N 7.758.392,440m e E 612.139,530m; deste, segue
com  azimute  de  330°27'12"  e  distância  de  27,25m,  até  o  vértice  V_77,  de
coordenadas N 7.758.416,150m e E 612.126,090m; deste, segue com azimute de
324°52'15"  e  distância  de  51,35m,  até  o  vértice  V_78,  de  coordenadas  N
7.758.458,150m  e  E  612.096,540m;  deste,  segue  com  azimute  de  319°21'55"  e
distância  de 46,54m, até  o vértice V_79,  de coordenadas  N 7.758.493,470m e E
612.066,230m; deste, segue com azimute de 275°50'58" e distância de 92,33m, até o
vértice V_80, de coordenadas N 7.758.502,880m e E 611.974,380m; deste, segue
com  azimute  de  270°00'26"  e  distância  de  78,80m,  até  o  vértice  V_81,  de
coordenadas N 7.758.502,890m e E 611.895,580m; deste,  segue com azimute de
251°11'42"  e  distância  de  121,45m,  até  o  vértice  V_82,  de  coordenadas  N
7.758.463,740m  e  E  611.780,610m;  deste,  segue  com  azimute  de  355°50'48"  e
distância de 260,68m, até o vértice V_83, de coordenadas N 7.758.723,740m e E
611.761,730m; deste, segue com azimute de 356°38'21" e distância de 154,72m, até
o vértice V_84, de coordenadas N 7.758.878,190m e E 611.752,660m; deste, segue
com azimute de 9°33'35" e distância de 11,62m, até o vértice V_85, de coordenadas
N 7.758.889,650m e E 611.754,590m; deste, segue com azimute de 359°13'07" e
distância  de 24,20m, até  o vértice V_86,  de coordenadas  N 7.758.913,850m e E
611.754,260m; deste, segue com azimute de 349°24'08" e distância de 35,34m, até o
vértice V_87, de coordenadas N 7.758.948,590m e E 611.747,760m; deste, segue
com  azimute  de  356°38'16"  e  distância  de  94,12m,  até  o  vértice  V_88,  de
coordenadas N 7.759.042,550m e E 611.742,240m; deste,  segue com azimute de
342°32'31"  e  distância  de  140,23m,  até  o  vértice  V_89,  de  coordenadas  N
7.759.176,320m  e  E  611.700,170m;  deste,  segue  com  azimute  de  328°57'25"  e
distância  de 42,16m, até  o vértice V_90,  de coordenadas  N 7.759.212,440m e E
611.678,430m; deste, segue com azimute de 351°46'28" e distância de 47,53m, até o
vértice V_91, de coordenadas N 7.759.259,480m e E 611.671,630m; deste, segue
com  azimute  de  325°35'02"  e  distância  de  195,49m,  até  o  vértice  V_92,  de
coordenadas N 7.759.420,750m e E 611.561,140m; deste,  segue com azimute de
17°36'45"  e  distância  de  360,40m,  até  o  vértice  V_93,  de  coordenadas  N
7.759.764,260m  e  E  611.670,190m;  deste,  segue  com  azimute  de  30°34'07"  e
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distância de 184,28m, até o vértice V_94, de coordenadas N 7.759.922,930m e E
611.763,910m; deste, segue com azimute de 42°29'14" e distância de 766,39m, até o
vértice V_95, de coordenadas N 7.760.488,090m e E 612.281,550m; deste, segue
com azimute de 42°44'51" e distância de 165,15m, até o vértice V_1, de coordenadas
N 7.760.609,370m e E 612.393,650m, ponto inicial da descrição deste perímetro.

II - Gleba 02: área de 440,78ha e perímetro de 8.984,13m. Inicia-se a descrição
deste  perímetro  no  vértice  V_1,  de  coordenadas  N  7.757.068,898m  e  E
616.348,610m; deste, segue com azimute de 117°51'46" e distância de 62,20m, até o
vértice V_2, de coordenadas N 7.757.039,828m e E 616.403,600m; deste, segue com
azimute de 149°02'41" e distância de 69,93m, até o vértice V_3, de coordenadas N
7.756.979,858m  e  E  616.439,570m;  deste,  segue  com  azimute  de  129°47'41"  e
distância  de 254,08m,  até o vértice  V_4,  de coordenadas  N 7.756.817,238m e E
616.634,790m; deste, segue com azimute de 89°26'28" e distância de 129,16m, até o
vértice V_5, de coordenadas N 7.756.818,498m e E 616.763,940m; deste, segue com
azimute de 137°20'21" e distância de 601,32m, até o vértice V_6, de coordenadas N
7.756.376,299m  e  E  617.171,429m;  deste,  segue  com  azimute  de  184°36'00"  e
distância  de  20,07m,  até  o  vértice  V_7,  de  coordenadas  N  7.756.356,289m  e  E
617.169,819m; deste, segue com azimute de 139°29'07" e distância de 226,32m, até
o vértice V_8, de coordenadas N 7.756.184,229m e E 617.316,849m; deste, segue
com azimute de 211°04'43" e distância de 44,44m, até o vértice V_9, de coordenadas
N 7.756.146,169m e E 617.293,909m; deste, segue com azimute de 296°18'35" e
distância  de 15,05m, até  o vértice V_10,  de coordenadas  N 7.756.152,839m e E
617.280,419m; deste, segue com azimute de 280°02'33" e distância de 27,93m, até o
vértice V_11, de coordenadas N 7.756.157,709m e E 617.252,919m; deste, segue
com  azimute  de  270°36'39"  e  distância  de  42,21m,  até  o  vértice  V_12,  de
coordenadas N 7.756.158,159m e E 617.210,709m; deste, segue com azimute de
265°12'19"  e  distância  de  19,86m,  até  o  vértice  V_13,  de  coordenadas  N
7.756.156,499m  e  E  617.190,919m;  deste,  segue  com  azimute  de  262°10'56"  e
distância  de  8,82m,  até  o  vértice  V_14,  de  coordenadas  N  7.756.155,299m  e  E
617.182,179m; deste, segue com azimute de 252°13'39" e distância de 16,41m, até o
vértice V_15, de coordenadas N 7.756.150,289m e E 617.166,549m; deste, segue
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com  azimute  de  253°38'27"  e  distância  de  14,84m,  até  o  vértice  V_16,  de
coordenadas N 7.756.146,109m e E 617.152,309m; deste, segue com azimute de
245°20'16"  e  distância  de  25,19m,  até  o  vértice  V_17,  de  coordenadas  N
7.756.135,599m  e  E  617.129,419m;  deste,  segue  com  azimute  de  241°53'02"  e
distância  de 57,34m, até  o vértice V_18,  de coordenadas  N 7.756.108,579m e E
617.078,849m; deste, segue com azimute de 239°09'06" e distância de 50,18m, até o
vértice V_19, de coordenadas N 7.756.082,849m e E 617.035,769m; deste, segue
com  azimute  de  233°54'41"  e  distância  de  31,68m,  até  o  vértice  V_20,  de
coordenadas N 7.756.064,189m e E 617.010,169m; deste, segue com azimute de
227°19'19"  e  distância  de  47,47m,  até  o  vértice  V_21,  de  coordenadas  N
7.756.032,010m  e  E  616.975,269m;  deste,  segue  com  azimute  de  223°07'42"  e
distância  de 15,15m, até  o vértice V_22,  de coordenadas  N 7.756.020,950m e E
616.964,909m; deste, segue com azimute de 227°50'25" e distância de 34,82m, até o
vértice V_23, de coordenadas N 7.755.997,580m e E 616.939,100m; deste, segue
com azimute de 254°15'08" e distância de 0,07m, até o vértice V_24, de coordenadas
N 7.755.997,560m e E 616.939,030m; deste, segue com azimute de 160°22'36" e
distância  de 40,41m, até  o vértice V_25,  de coordenadas  N 7.755.959,500m e E
616.952,600m; deste, segue com azimute de 169°35'13" e distância de 19,42m, até o
vértice V_26, de coordenadas N 7.755.940,400m e E 616.956,110m; deste, segue
com  azimute  de  181°29'18"  e  distância  de  17,33m,  até  o  vértice  V_27,  de
coordenadas N 7.755.923,080m e E 616.955,660m; deste, segue com azimute de
189°11'23"  e  distância  de  31,27m,  até  o  vértice  V_28,  de  coordenadas  N
7.755.892,210m  e  E  616.950,666m;  deste,  segue  com  azimute  de  189°11'23"  e
distância  de 32,66m, até  o vértice V_29,  de coordenadas  N 7.755.859,970m e E
616.945,450m; deste, segue com azimute de 181°26'50" e distância de 33,26m, até o
vértice V_30, de coordenadas N 7.755.826,720m e E 616.944,610m; deste, segue
com  azimute  de  176°44'51"  e  distância  de  72,62m,  até  o  vértice  V_31,  de
coordenadas N 7.755.754,220m e E 616.948,730m; deste, segue com azimute de
171°03'21"  e  distância  de  43,80m,  até  o  vértice  V_32,  de  coordenadas  N
7.755.710,950m  e  E  616.955,540m;  deste,  segue  com  azimute  de  160°56'25"  e
distância  de 18,56m, até  o vértice V_33,  de coordenadas  N 7.755.693,410m e E
616.961,600m; deste, segue com azimute de 153°07'49" e distância de 15,13m, até o
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vértice V_34, de coordenadas N 7.755.679,910m e E 616.968,440m; deste, segue
com  azimute  de  143°37'16"  e  distância  de  39,91m,  até  o  vértice  V_35,  de
coordenadas N 7.755.647,780m e E 616.992,110m; deste,  segue com azimute de
134°46'50"  e  distância  de  64,64m,  até  o  vértice  V_36,  de  coordenadas  N
7.755.602,250m  e  E  617.037,990m;  deste,  segue  com  azimute  de  201°13'57"  e
distância  de  6,54m,  até  o  vértice  V_37,  de  coordenadas  N  7.755.596,150m  e  E
617.035,620m; deste, segue com azimute de 175°28'32" e distância de 53,88m, até o
vértice V_38, de coordenadas N 7.755.542,440m e E 617.039,870m; deste, segue
com  azimute  de  184°54'31"  e  distância  de  19,05m,  até  o  vértice  V_39,  de
coordenadas N 7.755.523,460m e E 617.038,240m; deste, segue com azimute de
175°38'38"  e  distância  de  16,46m,  até  o  vértice  V_40,  de  coordenadas  N
7.755.507,050m  e  E  617.039,490m;  deste,  segue  com  azimute  de  182°16'19"  e
distância  de 24,72m, até  o vértice V_41,  de coordenadas  N 7.755.482,350m e E
617.038,510m; deste, segue com azimute de 190°52'47" e distância de 14,89m, até o
vértice V_42, de coordenadas N 7.755.467,730m e E 617.035,700m; deste, segue
com  azimute  de  212°35'48"  e  distância  de  37,50m,  até  o  vértice  V_43,  de
coordenadas N 7.755.436,140m e E 617.015,500m; deste, segue com azimute de
193°59'32"  e  distância  de  91,65m,  até  o  vértice  V_44,  de  coordenadas  N
7.755.347,210m  e  E  616.993,340m;  deste,  segue  com  azimute  de  179°55'37"  e
distância  de 78,41m, até  o vértice V_45,  de coordenadas  N 7.755.268,800m e E
616.993,440m; deste, segue com azimute de 171°31'29" e distância de 73,48m, até o
vértice V_46, de coordenadas N 7.755.196,120m e E 617.004,270m; deste, segue
com  azimute  de  179°22'02"  e  distância  de  70,62m,  até  o  vértice  V_47,  de
coordenadas N 7.755.125,500m e E 617.005,050m; deste, segue com azimute de
162°36'54"  e  distância  de  16,57m,  até  o  vértice  V_48,  de  coordenadas  N
7.755.109,690m  e  E  617.010,000m;  deste,  segue  com  azimute  de  181°38'54"  e
distância  de 85,87m, até  o vértice V_49,  de coordenadas  N 7.755.023,860m e E
617.007,530m; deste, segue com azimute de 276°16'05" e distância de 131,65m, até
o vértice V_50, de coordenadas N 7.755.038,233m e E 616.876,671m; deste, segue
com  azimute  de  259°52'31"  e  distância  de  75,26m,  até  o  vértice  V_51,  de
coordenadas N 7.755.025,004m e E 616.802,587m; deste, segue com azimute de
227°54'39"  e  distância  de  110,53m,  até  o  vértice  V_52,  de  coordenadas  N
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7.754.950,920m  e  E  616.720,566m;  deste,  segue  com  azimute  de  202°57'50"  e
distância de 169,54m, até o vértice V_53, de coordenadas N 7.754.794,816m e E
616.654,420m; deste, segue com azimute de 254°39'00" e distância de 279,86m, até
o vértice V_54, de coordenadas N 7.754.720,733m e E 616.384,545m; deste, segue
com  azimute  de  231°04'21"  e  distância  de  176,86m,  até  o  vértice  V_55,  de
coordenadas N 7.754.609,607m e E 616.246,961m; deste, segue com azimute de
254°34'00"  e  distância  de  447,40m,  até  o  vértice  V_56,  de  coordenadas  N
7.754.490,545m  e  E  615.815,689m;  deste,  segue  com  azimute  de  217°24'19"  e
distância de 113,25m, até o vértice V_57,  de coordenadas N 7.754.400,586m e E
615.746,897m; deste, segue com azimute de 234°38'15" e distância de 100,58m, até
o vértice V_58, de coordenadas N 7.754.342,378m e E 615.664,876m; deste, segue
com  azimute  de  264°08'38"  e  distância  de  103,73m,  até  o  vértice  V_59,  de
coordenadas N 7.754.331,794m e E 615.561,689m; deste, segue com azimute de
300°15'23"  e  distância  de  73,51m,  até  o  vértice  V_60,  de  coordenadas  N
7.754.368,836m  e  E  615.498,189m;  deste,  segue  com  azimute  de  285°45'04"  e
distância de 107,21m, até o vértice V_61, de coordenadas N 7.754.397,940m e E
615.395,001m; deste, segue com azimute de 263°02'49" e distância de 109,28m, até
o vértice V_62, de coordenadas N 7.754.384,711m e E 615.286,522m; deste, segue
com  azimute  de  276°25'08"  e  distância  de  213,00m,  até  o  vértice  V_63,  de
coordenadas N 7.754.408,524m e E 615.074,854m; deste, segue com azimute de
281°02'27"  e  distância  de  110,53m,  até  o  vértice  V_64,  de  coordenadas  N
7.754.429,690m  e  E  614.966,375m;  deste,  segue  com  azimute  de  291°26'52"  e
distância de 159,19m, até o vértice V_65, de coordenadas N 7.754.487,899m e E
614.818,208m; deste, segue com azimute de 306°34'23" e distância de 102,13m, até
o vértice V_66, de coordenadas N 7.754.548,753m e E 614.736,187m; deste, segue
com  azimute  de  295°46'10"  e  distância  de  85,20m,  até  o  vértice  V_67,  de
coordenadas N 7.754.585,795m e E 614.659,458m; deste, segue com azimute de
310°48'54"  e  distância  de  76,91m,  até  o  vértice  V_68,  de  coordenadas  N
7.754.636,066m  e  E  614.601,249m;  deste,  segue  com  azimute  de  351°52'12"  e
distância  de 56,13m, até  o vértice V_69,  de coordenadas  N 7.754.691,628m e E
614.593,312m; deste, segue 2.519,4m pela faixa de servidão da via de conexão das
minas  de  Fábrica  à  Pico  passando  pelos  vértices  V_70,  de  coordenadas  N
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7.754.786,878m e E 614.627,708m; V_71, de coordenadas N 7.754.913,879m e E
614.685,916 m; V_72, de coordenadas N 7.755.009,129m e E 614.746,770m; V_73,
de  coordenadas  N  7.755.075,275m  e  E  614.781,166m;  V_74,  de  coordenadas  N
7.755.138,775m e E 614.797,041m; V_75, de coordenadas N 7.755.234,025m e E
614.794,396m; V_76, de coordenadas N 7.755.339,859m e E 614.783,812m; V_77,
de  coordenadas  N  7.755.382,192m  e  E  614.810,271m;  V_78,  de  coordenadas  N
7.755.424,526m e E 614.828,791m; V_79, de coordenadas N 7.755.495,963m e E
614.834,083m; V_80, de coordenadas N 7.755.672,044m e E 614.950,765m; V_81,
de  coordenadas  N  7.755.715,436m  e  E  614.980,398m;  V_82,  de  coordenadas  N
7.755.770,469m e E 615.013,206m; V_83, de coordenadas N 7.755.805,394m e E
615.053,423m; V_84, de coordenadas N 7.755.808,569m e E 615.098,932m; V_85,
de  coordenadas  N  7.755.808,569m  e  E  615.139,148m;  V_86,  de  coordenadas  N
7.755.842,436m e E 615.219,582m; V_87, de coordenadas N 7.755.884,769m e E
615.248,157m; V_88, de coordenadas N 7.756.052,780m e E 615.287,580m; V_89,
de  coordenadas  N  7.756.192,731m  e  E  615.354,356m;  V_90,  de  coordenadas  N
7.756.368,164m e E 615.521,207m; V_91, de coordenadas N 7.756.491,989m e E
615.596,349m;  até  o  vértice  V_92,  de  coordenadas  N  7.756.808,498m  e  E
615.709,250m; deste, segue com azimute de 86°29'23" e distância de 176,75m, até o
vértice V_93, de coordenadas N 7.756.819,320m e E 615.885,670m; deste, segue
com azimute de 53°07'53" e distância de 80,84m, até o vértice V_94, de coordenadas
N 7.756.867,820m e  E 615.950,340m; deste,  segue com azimute  de 71°37'41"  e
distância  de 54,70m, até  o vértice V_95,  de coordenadas  N 7.756.885,060m e E
616.002,250m; deste, segue com azimute de 61°52'42" e distância de 226,35m, até o
vértice V_96, de coordenadas N 7.756.991,750m e E 616.201,880m; deste, segue
com  azimute  de  193°51'21"  e  distância  de  67,66m,  até  o  vértice  V_97,  de
coordenadas N 7.756.926,057m e E 616.185,676m; deste, segue com azimute de
83°04'27"  e  distância  de  0,00m,  até  o  vértice  V_98,  de  coordenadas  N
7.756.926,058m  e  E  616.185,681m;  deste,  segue  com  azimute  de  43°21'27"  e
distância  de 88,56m, até  o vértice V_99,  de coordenadas  N 7.756.990,448m e E
616.246,481m; deste, segue com azimute de 40°27'12" e distância de 90,72m, até o
vértice V_100, de coordenadas N 7.757.059,478m e E 616.305,340m; deste, segue
com azimute de 77°43'05" e distância de 44,28m, até o vértice V_1, de coordenadas
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N 7.757.068,898m e E 616.348,610m, ponto inicial da descrição deste perímetro.
III - Gleba 03: área de 12,4ha e perímetro de 1.641,21m. Inicia-se a descrição deste

perímetro  no  vértice  V_1,  de  coordenadas N 7.756.829,599m e E 615.244,375m;
deste, segue com azimute de 115°36'41" e distância de 101,76m, até o vértice V_2,
de coordenadas N 7.756.785,610m e E 615.336,140m; deste, segue com azimute de
86°29'48"  e  distância  de  286,78m,  até  o  vértice  V_3,  de  coordenadas  N
7.756.803,134m e E 615.622,382m; deste, segue 666,2m pela faixa de servidão da
via  de  conexão  das  minas  de  Fábrica  à  Pico  passando  pelos  vértices  V_4,  de
coordenadas  N  7.756.550,819m  e  E  615.531,936m;  V_5,  de  coordenadas  N
7.756.440,503m e E 615.462,523m; V_6,  de  coordenadas  N 7.756.335,053m e E
615.362,659m,  até  o  vértice  V_7,  de  coordenadas  N  7.756.244,200m  e  E
615.280,408m; deste, segue com azimute de 356°28'40" e distância de 586,51m, até
o vértice V_1, de coordenadas N 7.756.829,599m e E 615.244,375m, ponto inicial da
descrição deste perímetro.

Todas as coordenadas descritas neste Anexo estão georreferenciadas ao Sistema
Geodésico Brasileiro e encontram-se representadas no Sistema UTM, referenciadas
ao Meridiano Central 45° WGr, tendo como Datum o SAD 69. Todos os azimutes e
distâncias, áreas e perímetros foram calculados no plano de projeção UTM.

LEI Nº 21.556, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2014.
Assegura ao aluno matriculado em estabelecimento de ensino de educação básica

vinculado  ao  Sistema Estadual  de  Educação  o  direito  de  observar  o  período  de
guarda religiosa.

O povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, aprovou, e eu, em seu
nome, nos termos do § 8º do art. 70 da Constituição do Estado de Minas Gerais,
promulgo a seguinte lei:

Art.  1º  -  É  assegurado ao  aluno matriculado  em  estabelecimento de ensino  de
educação básica vinculado ao Sistema Estadual de Educação o direito de observar o
período de guarda religiosa.

Parágrafo único - Nos casos em que o período de guarda a que se refere o caput
coincidir com data e horário reservados a aplicação de exame de avaliação curricular,
será assegurado ao aluno realizar esse exame em data ou horário alternativos.
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Art. 2º - Para o exercício do direito de que trata esta lei, o vínculo a prática religiosa
que exija o cumprimento de determinado período de guarda deverá ser atestado por:

I - declaração de um dos pais do aluno menor de dezoito anos ou de responsável
pelo aluno;

II - declaração do próprio aluno maior de dezoito anos.
Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 22 de dezembro de 2014; 226º da

Inconfidência Mineira e 193º da Independência do Brasil.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

LEI Nº 21.557, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2014.
Acrescenta dispositivos à Lei n° 18.031, de 12 de janeiro de 2009 - que dispõe

sobre a Política Estadual de Resíduos Sólidos -, com o objetivo de proibir a utilização
da tecnologia de incineração nos casos que especifica.

O povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, aprovou, e eu, em seu
nome, nos termos do § 8º do art. 70 da Constituição do Estado de Minas Gerais,
promulgo a seguinte lei:

Art. 1° - Ficam acrescentados ao art. 17 da Lei n° 18.031, de 12 de janeiro de 2009,
os seguintes inciso IV e parágrafo único:

“Art. 17 - (…)
IV -  utilização da tecnologia de incineração no processo de destinação final dos

resíduos sólidos urbanos oriundos do sistema de coleta do serviço público de limpeza
urbana nos municípios.

Parágrafo único - Excetuando-se a tecnologia de coprocessamento em fornos de
fábricas de cimento, a proibição prevista no inciso IV abrange também as concessões
públicas para empreendimento que promova o aproveitamento energético a partir da
incineração de resíduos sólidos urbanos oriundos da coleta convencional.”.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 22 de dezembro de 2014; 226º da

Inconfidência Mineira e 193º da Independência do Brasil.
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Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

LEI Nº 21.558, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2014.
Concede prazo ao donatário do imóvel de que trata a Lei nº 19.451, de 11 de janeiro

de 2011, que autoriza o Instituto Estadual de Florestas - IEF - a doar ao Município de
Pará de Minas o imóvel que especifica.

O povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, aprovou, e eu, em seu
nome, nos termos do § 8º do art. 70 da Constituição do Estado de Minas Gerais,
promulgo a seguinte lei:

Art. 1º - Fica concedido ao donatário do imóvel de que trata a Lei nº 19.451, de 11
de janeiro de 2011, o prazo de dez anos, contados da data de publicação desta lei,
para  a  execução  das  obras  destinadas  à  criação  e  implantação  de  unidade  de
conservação integrante do grupo de proteção integral, conforme previsto no art. 8º da
Lei Federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000.

Art. 2º - O imóvel de que trata a Lei nº 19.451, de 2011, reverterá ao patrimônio do
Instituto Estadual de Florestas - IEF - se, findo o prazo previsto no art. 1º, não lhe tiver
sido dada a destinação prevista no art. 1º.

Art. 3º - Fica revogado o art. 2º da Lei nº 19.451, de 2011.
Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 22 de dezembro de 2014; 226º da

Inconfidência Mineira e 193º da Independência do Brasil.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÕES DE LEI
PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.513

Dá denominação ao trecho de rodovia compreendido entre o entroncamento com a
Rodovia MG-176 e a ponte sobre o Rio São Francisco, no Município de Luz.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1° - Fica denominado Juca Rabello o trecho de rodovia compreendido entre o
entroncamento com a Rodovia MG-176 e a ponte sobre o Rio São Francisco, no
Município de Luz.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 19 de dezembro de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.514
Dá denominação à rodovia que liga Mata do Sino,  no Município de Juruaia, ao

entroncamento com a Rodovia MG-446.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica denominada Rodovia Rui Miguel dos Santos a rodovia que liga Mata

do Sino, no Município de Juruaia, ao entroncamento com a Rodovia MG-446.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 19 de dezembro de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.515
Dá  denominação  à  Rodovia  LMG-690,  que  liga  o  Povoado  de  Porto  Buriti  ao

entroncamento com a BR-040, no Município de Paracatu.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica denominada Roosevelt Monteiro Porto a Rodovia LMG-690, que liga o

Povoado de Porto Buriti ao entroncamento com a BR-040, no Município de Paracatu.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 19 de dezembro de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário
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PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.516
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Produtores Rurais do

Retiro, com sede no Município de Paraopeba.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  dos

Produtores Rurais do Retiro, com sede no Município de Paraopeba.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 19 de dezembro de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.517
Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  de  Radiodifusão  Comunitária

Esmeraldas, com sede no Município de Esmeraldas.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  de  Radiodifusão

Comunitária Esmeraldas, com sede no Município de Esmeraldas.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 19 de dezembro de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.518
Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Pequenos  Produtores  Rurais

Goianos e Mineiros, com sede no Município de Formoso.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores

Rurais Goianos e Mineiros, com sede no Município de Formoso.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 19 de dezembro de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
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Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.519
Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Pequenos  Produtores  Rurais  de

Urucânia - Appu -, com sede no Município de Urucânia.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores

Rurais de Urucânia - Appu -, com sede no Município de Urucânia.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 19 de dezembro de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.520
Declara de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais das Comunidades

Buieie, Boa Vista e Vargem, com sede no Município de Urucânia.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais das

Comunidades Buieie, Boa Vista e Vargem, com sede no Município de Urucânia.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 19 de dezembro de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.521
Declara de utilidade pública o Centro Educacional Infantil Vovó Sérgia, com sede no

Município de Araxá.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  declarado de utilidade pública  o  Centro  Educacional  Infantil  Vovó

Sérgia, com sede no Município de Araxá.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 19 de dezembro de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.522
Declara  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 Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerias decreta:
Art. 1º - Fica declarada 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.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 19 de dezembro de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.523
Dá denominação a escola estadual de ensino fundamental e médio localizada na

Comunidade Lagoa da Fazenda, no Município de Ninheira.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º -  Fica denominada Escola Estadual  Professor  Marcionilo  Pereira Dutra a

escola estadual de ensino fundamental e médio localizada na Comunidade Lagoa da
Fazenda, no Município de Ninheira.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 19 de dezembro de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.524
Declara de utilidade pública a Associação Capelo Gaivota, com sede no Município

de Montes Claros.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Capelo Gaivota, com sede

no Município de Montes Claros.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 19 de dezembro de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.525
Declara de utilidade pública a Associação Casa da Gente, com sede no Município

de Belo Horizonte.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Casa da Gente, com sede

no Município de Belo Horizonte.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 19 de dezembro de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.526
Declara de utilidade pública a Associação dos Deficientes Visuais de Passos, com

sede no Município de Passos.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Deficientes Visuais de

Passos, com sede no Município de Passos.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 19 de dezembro de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário
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ATAS 
ATA DA 23ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 18/12/2014
Presidência dos Deputados Dinis Pinheiro, Hely Tarqüínio e Sargento Rodrigues

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Atas - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª
Fase:  Suspensão  e  Reabertura  da  Reunião  -  2ª  Fase:  Registro  de  Presença  -
Questões de Ordem; chamada para recomposição do número regimental; existência
de quórum para  a  continuação dos trabalhos;  Questões de  Ordem; Suspensão e
Reabertura da Reunião - Encerramento.

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

Melo  -  Neider  Moreira  -  Agostinho Patrus  Filho  -  Almir  Paraca -  André  Quintão  -
Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antonio Lerin -
Bonifácio Mourão - Cabo Júlio - Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta -
Cássio Soares - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró
Marra - Duarte Bechir - Durval Ângelo - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - 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 - Leonídio Bouças - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz
Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Paulo Guedes - Pinduca
Ferreira - Pompílio Canavez - Rogério Correia - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas -
Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite -
Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Wander Borges - Zé Maia.

Abertura
O presidente (deputado Hely Tarqüínio) - Às 9h13min, 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
Atas

- O deputado Dalmo Ribeiro Silva, 2º-secretário ad hoc, procede à leitura das atas
das duas reuniões anteriores, que são aprovadas sem restrições.
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2ª Parte (Ordem do Dia)
1ª Fase

O presidente - Nos termos do edital de convocação, a presidência vai passar à 2ª
Parte  da  reunião,  em  sua  1ª  Fase,  com  a  apreciação  de  pareceres  e  de
requerimentos.

Suspensão da Reunião
O  presidente  -  A  presidência  vai  suspender  a  reunião  por  30  minutos  para

entendimentos entre as lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na
pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião
O presidente (deputado Dinis Pinheiro) - Estão reabertos os nossos trabalhos.

2ª Fase
O presidente - Não havendo matéria a ser apreciada na 1ª Fase, a presidência vai

passar à 2ª Parte da reunião, em sua 2ª Fase, com a discussão e votação da matéria
constante na pauta.

Registro de Presença
O presidente - Quero aqui registrar a presença, em Plenário, e abraçar o fraterno

amigo, deputado Bilac Pinto. Seja muito bem-vindo. É um prazer enorme revê-lo.
Informo  aos  visitantes  que  a  Assembleia  Legislativa  busca,  mais  uma  vez,  o

consenso através do diálogo. Já é sabida a importância dos projetos inseridos na
pauta. Mais uma vez, apelo aos deputados e aos líderes para que possam construir a
convergência, pois esses projetos não causam nenhum impacto ao futuro governo. É
importante ressaltar isso. A pauta foi construída com responsabilidade, seriedade e
bom  senso.  Mais  uma  vez  a  presidência  solicita  aos  deputados,  sobretudo  aos
líderes, que possam envidar todos os esforços para atender não somente o projeto do
Tribunal de Justiça Militar, mas também os de doação e os de autoria dos deputados.
Temos todas as possibilidades na busca desse entendimento e da aprovação desses
projetos importantíssimos.

Questões de Ordem
O deputado Sargento Rodrigues - Presidente, primeiro quero cumprimentar V. Exa.

Quem sabe agora o líder do PT, deputado Ulysses Gomes, que está ao seu lado na
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mesa, possa nos ouvir. Engraçado que vários deputados da oposição, do PT e do
PMDB, diziam o tempo todo para a imprensa que não queriam votar porque o projeto
do etanol  tinha mais de 30 emendas e elas eram absurdas. O governo retirou as
emendas e o projeto foi votado. Talvez os visitantes não saibam que nós, deputados,
estamos tentando convencer o PT e o PMDB a votar projetos de deputados, mas eles
se recusam simplesmente dizendo:  “Não queremos votar  projeto nenhum”. Temos
uma pauta cheia, presidente, e a máscara, o discurso falacioso do PT, acabou. Não
tem mais projeto do etanol. Ninguém vai retirar recursos tributários do futuro governo.
E  agora?  Agora,  o  deputado  Sávio  Souza  Cruz  vai  à  Mesa  e  apresenta  nove
requerimentos. Naquela hora, disse fora do microfone. Agora, vou falar no microfone:
o deputado Sávio Souza Cruz, do PMDB, apresentou nove requerimentos assinados
por ele. Por quê? Porque, para cada requerimento, um deputado pode encaminhar 10
minutos. Qual o intuito dos requerimentos? Obstruir a pauta. E obstrução por qual
motivo?  “Eu  quero  obstruir,  não  quero  que  votem  nada”.  Se  não  querem  votar
projetos do governo, não há problema. Se não querem votar projeto dos deputados,
não há problema. E projeto dos servidores, como é que fica? Cadê o Partido dos
Trabalhadores, cadê o partido que defende o trabalhador? Qual trabalhador que ele
defende? Depende. Hoje estamos vivendo um momento sobre o qual, quem sabe, o
PT possa fazer uma reflexão. Por qual motivo não querem votar projeto de deputado?
“Ah,  deputado,  esse projeto  seu tem problema. Eu voto a favor,  mas no próximo
governo”. Está bom, então no próximo governo. Então, deixa o governador Fernando
Pimentel assumir o governo, porque ele ainda não assumiu ainda. O deputado Durval
Ângelo aportou oito requerimentos. Portanto, hoje temos 17 requerimentos. Segundo
o Regimento, cada deputado pode encaminhar por 10 minutos. Aí, pergunto: quem
não quer votar? Isso é para que vocês entendam, de uma vez por todas, que não tem
mais  projeto  de  etanol  aqui.  Quarenta  e  oito  deputados  já  registraram  presença,
temos quórum até para votar proposta de emenda à Constituição, que é o quórum
mais qualificado. Onde estão os deputados do PT e do PMDB, deputado Wander
Borges? Não tem mais o projeto do etanol. “Ah, mais tem a PEC nº 69, que trata da
efetivação, e a PEC nº 63, do orçamento impositivo”. Não tem problema. Vota contra
ou então, líder, deixamos essa matéria para o final. Mas vamos votar projetos dos
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servidores,  vamos  votar  projetos  dos  deputados.  Deputado  Wander  Borges,  vou
repetir na tribuna o que disse para a jornalista Juliana Cipriani, mas ela não publicou:
O PT conseguiu empurrar o PDT, o PSD e o PSB para a oposição o ano que vem.
Então, a oposição tinha um bloco que contava com 24 deputados, agora já conta com
35, deputado Wander Borges. E é isso que vamos fazer. Trinta e cinco deputados já
estão na oposição no ano que vem graças à intransigência dos deputados do PT. Ou
seja, vota o que nós queremos. Não interessa se é projeto do governo ou se é projeto
de deputado. Se queriam nos empurrar para a oposição, já conseguiram. Então, no
ano  que  vem os  11  deputados  do PSD,  do  PDT e  do  PSB vão se  incorporar  à
oposição. Aí, em determinado momento que o governador Fernando Pimentel quiser
votar uma matéria urgente, quem sabe ele liga para cá para dizer: “Srs. Deputados,
pelo  amor  de  Deus,  quero  votar  essa  matéria  com  urgência”.  E  eu  estarei  aqui,
presidente, para dar o troco aos deputados do PT e do PMDB, que não querem votar
projeto de deputado. Apenas isso, Presidente.

O deputado Rômulo Viegas - Serei rápido, deputado Fred Costa. Sr. Presidente,
Srs.  Deputados,  lamentavelmente  esse  impasse  causa  um  prejuízo  enorme  à
população e aos servidores. Como um dos deputados mais presentes nesta Casa -
às  vezes  a  imprensa  comete  injustiças  ao  noticiar  a  ausência  de  alguns
parlamentares  -,  quero  informar  que  amanhã  vou  ser  submetido  a  um  processo
cirúrgico.  Então,  solicito  que conste  em ata  que estarei  ausente  amanhã porque,
como disse, vou ser submetido a uma intervenção cirúrgica. Repito: fui e sou um dos
deputados mais presentes nesta legislatura. Quero agradecer a V. Exa. o trabalho
que  tem  feito,  dinamizando  a  Assembleia  com  muita  competência  e  seriedade.
Deputado Hely Tarqüínio, é lamentável que esse impasse criado entre a situação e a
oposição vá prejudicar muito a população e os servidores públicos do governo de
Minas Gerais.

O deputado Fred Costa - Bom dia a todos. Sr. Presidente, parabenizo V. Exa. pelo
esforço contínuo para fazer aquilo que deveria ser inerente à nossa função, ou seja,
estar presente neste Plenário para discutir e votar as proposituras. Assim, cada um
pode externar o seu sentimento não só por meio de palavras, mas sobretudo por
meio de seu voto. Não quero entrar nessa polarização partidária e política, porque o
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cidadão nada tem a ver com ela. E mais que isso, a história está mostrando que ele é
vítima dessa polarização. Aqui, na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais,
o  sentimento  que  deveria  prosperar  era  o  de  proporcionar  bem-estar  social  ao
cidadão  e  buscar,  de  forma  incansável,  melhor  qualidade  de  vida  para  todos.
Infelizmente,  em  função  de  questão  político-partidária,  está  sendo  causado  um
prejuízo  gigantesco à  sociedade,  de  forma específica.  Sem exercício  nenhum  de
sofisma - como observamos nos últimos tempos nesta Casa -, gostaria de provocar
os colegas. Talvez eu seja um dos mais jovens, um dos poucos que não têm filhos -
mas desejo tê-los em breve. Sugiro que se coloquem no lugar dos pais e das mães
dessas meninas, que dedicaram boa parte dos seus últimos anos aos estudos,  à
qualificação,  ao  intelecto,  a  fim  de  ser  aprovadas  num  concurso  público.  Foram
aprovadas, mas estão preteridas há mais de dois anos, sem que se fizessem ser
ouvidas.  Ao  longo  desse  período,  vários  setores  de  servidores  públicos  foram
justamente atendidos, contemplados por esta Casa. Por que não são atendidas essas
pessoas que se submeteram a um concurso público, que estudaram, que não estão
atrás de boquinha, de benefícios, de cargo de recrutamento amplo, que não exige
concurso público? Não podemos votar o projeto delas. Vou definir essa situação na
frase de um religioso, o Pe. Adolf Kolping, um alemão que se notabilizou por projetos
sociais.  Ele  falou  certa  vez:  “É impossível  acreditar  numa instituição  religiosa  ou
política sem que as pessoas que estejam à sua frente demonstrem coerência de vida
praticando o que defendem”. Ora, aqueles que defendem os trabalhadores - acredito -
não são somente do partido  que leva em seu nome a defesa dos trabalhadores.
Todos que aqui estamos temos obrigação de defender os trabalhadores, então por
que não se fazem presentes para que possamos contemplar as meninas do Projeto
nº 3.507/2012 e os demais presentes? Eles não estão aqui porque acham o deputado
X, Y ou Z simpático e bonito ou porque querem felicitá-los pelo Natal: legitimamente
estão pleiteando e dependem de algumas pessoas que se dizem representantes do
povo, mas que, na prática, não se mostram verdadeiramente comprometidas com o
direito  dos  cidadãos,  dos  trabalhadores.  Faço um apelo.  Está  chegando  o  Natal,
época  em  que  é  quase  inerente  ao  cidadão  mostrar-se  mais  complacente,  fazer
reflexões,  ser  solidário.  Vamos  ser  não  só  solidários,  complacentes  e  fraternos;
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vamos demonstrar que, em nossa prática de vida, em nosso exercício de função...
Isso aqui não é trabalho, isso é efêmero, e demonstração disso é a eleição. Quantos
de nós não a perdemos? Isso aqui é passageiro; amanhã voltaremos a ser cidadãos
como qualquer outro, podendo, inclusive,  ser vítima como esse povo todo. Então,
venham  e  votem.  No  Parlamento,  é  normal  que  não  concordemos  com  tudo.  O
mandato  é  representativo,  político.  É  natural  que  colegas  não  concordem  na
integralidade com o projeto A, B, C, D ou E, mas venham aqui, tenham coragem e se
manifestem perante todos, votem. Não podemos, por causa de uma disputa político-
partidária, prejudicar os cidadãos mineiros. Vamos dar exemplo para Minas e para o
Brasil.

O deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, caras colegas, caros colegas,
pessoal que participa há tanto tempo dessa luta em busca de conquistas, de direitos,
telespectadores da TV Assembleia, falarei nesses 5 minutos, mas me manifestarei até
o  final  sempre  que  puder,  pois  há  diversas  questões  que  merecem  nossa
consideração,  e  o  farei  nos  limites  das  minhas  possibilidades,  das  minhas
competências e do meu tempo que está esgotando na Assembleia de Minas. Começo
por essas moças que estão aqui há muito tempo. Fred, vejo discursos inflamados
tratarem dessa  questão  como se  fosse agora,  no  último  momento,  como se não
houvesse tido outra oportunidade. Por que, durante dois anos, isso não aconteceu?
Por que só agora? Por que agora a culpa é do Pimentel? Por que, em dois anos, não
houve  responsabilidade  de  governo?  Vamos  baixar  a  bola,  vamos  baixar  a  bola!
Vamos  devagar!  Não  tenho  nenhuma  recomendação  do  Pimentel,  do  próximo
governador, de que esse projeto não deva ser votado. Eu vou falar; escutem-me e
escuto vocês com todo o carinho. É o que estou dizendo: tem dois anos. Não sou eu
quem oferece o pato, que vocês não vão pagar, é a Assembleia. Estou tratando da
Assembleia. Escutem-me e, depois, vocês terão a compreensão da minha posição
em relação à situação de vocês e do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais. Por
mais incômodo que possa parecer,  não quero deixá-los  incomodados com o meu
discurso, com a minha posição. Se esse projeto for colocado na pauta, vou votar com
vocês, não vou votar contra o projeto. A pauta tem de andar. Calma, gente. A pauta
tem de andar. O que está obstruindo não é o projeto de vocês. Há outros interesses
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em jogo, que comprometem a ação do próximo governo, que não está aqui  para
decidir, e que poderão ser decididos no próximo governo. As decisões do Pimentel,
governador de Minas, serão tomadas a partir de 1º de janeiro de 2015. Não vamos
votar nada que implique a governança do Pimentel.  Está claro? Não vamos votar
questões polêmicas. O poder que exercemos é para não votar absolutamente nada
que contrarie o encaminhamento do governo, que comprometa o governo. Há muito
tempo, sou contra a existência do Tribunal de Justiça Militar. Escutem o que vou dizer.
Estou falando isso com total transparência. Sou contra a existência do Tribunal de
Justiça Militar. Isso está fora de moda. Esse tribunal é do tempo da ditadura. Tribunal
de Justiça Militar tem de acabar no País. Nada justifica um tribunal corporativo, que
defende estrutura corporativa. O meu voto não servirá para acabar com o Tribunal de
Justiça Militar, se não votar no projeto de vocês. Vou votar no projeto de vocês, se for
colocado na pauta. (- Manifestação nas galerias.) Não vou fazer acordo com vocês.
Não adianta fazer acordo com vocês, não tenho esse poder. Nós representamos o
interesse público, os interesses do Estado. Tenho enorme responsabilidade com o
mandato e as funções que exerço. Estou dizendo que, mesmo por vocês, não pelo
Tribunal  de  Justiça  Militar,  pelo  concurso  que  vocês  fizeram,  se  o  projeto  de  lei
tramitar  no meu tempo, vou votar favoravelmente. Esse é o meu sentimento.  Não
devo exterminar  o tribunal  sacrificando vocês,  não atendendo a vocês.  Há outras
medidas.  (-  Manifestação  nas  galerias.)  O  acordo  não  é  com  vocês.  Se  vocês
tivessem esse poder, teríamos de nos reunir e fazer isso. Vamos nos reunir com a
base do governo, com o governo atual, com os representantes do governo, com os
parlamentares de todos os partidos. Se houver disposição e sensibilidade para serem
retirados os projetos polêmicos e que têm óbice, vamos votar.  Há muitos projetos
importantes. Se forem colocadas condicionantes e algum projeto tiver de ser votado
nos  contrariando,  não  vamos  votar.  Infelizmente  vai  ser  desse  jeito.  Para  vocês
compreenderem, isso será feito independentemente do sentimento que temos. Aqui
existe princípio de razão. A razão está na discussão que está sendo feita.  Vamos
fazer acordo? Quero fazer acordo. Acho que vale a pena votarmos muitos projetos
importantes, que aprimorem o Estado e melhorem esta Assembleia, elevando esta
Casa diante da avaliação da sociedade, das diversas categorias, mas isso só será
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possível se conseguirmos essa etapa. Presidente, a primeira etapa está cumprida.
Agradeço a sua tolerância. Vou votar, porque há outros temas para serem discutidos,
como o Tribunal de Contas do Estado e salário. Vamos tratar de tudo. No mais, muito
obrigado.

O deputado Ulysses Gomes -  Sr.  Presidente,  Srs. Deputados, Sras. Deputadas,
quero registrar que é muito bonito virmos aqui gritar, falar, querer levar no grito, mas
precisamos ter um pouco da memória histórica do que está acontecendo na Casa.
Fizemos um acordo, e a Casa... Com licença, estou falando sobre outra coisa. Sr.
Presidente, vamos obstruir e aguardar. A Casa ficou parada durante quase quatro
meses.  Procuramos  com  muito  diálogo,  diga-se  de  passagem,  o  presidente
conseguiu conduzir esse processo com todos os líderes da Casa, e conseguimos, de
forma consensual, desobstruir a pauta para que fosse votado não só o projeto que
tratava do etanol, como também que os vetos fossem retirados e pudéssemos votar
as suplementações com o compromisso de, após isso, elaborarmos uma pauta de
consenso na Casa. Não podemos, em cima desse acordo entre os líderes por uma
pauta de consenso, ficar amarrados por alguns interesses individuais. Nossas amigas
aqui, com toda legitimidade, têm todo direito de reivindicar sua causa, assim como os
outros. Mas não podem achar que o motivo é vocês ou que o motivo é o outro e ficar
caindo em alguns discursos que, por trás, na verdade, além de trazerem interesses
pessoais,  estão usando vocês de escudo para esconder  aquele que,  de fato, é o
problema. Não vamos aceitar que esses escudos ou que alguns segmentos sejam
usados como massa de manobra para que o acordo de consenso feito aqui possa ser
colocado por um ou outro interesse na conta de um partido ou de um bloco. Há dois
dias  estamos  nos  debruçando  sobre  essa  pauta,  e  há  dezenas  de  projetos  em
consenso. O nobre deputado que me antecedeu aqui falou de projetos, colocando a
conta no PT. O deputado Sargento Rodrigues disse que a culpa da obstrução é do
PT, mas ele tem três projetos de seu interesse, dois em consenso, mas por causa de
um, ele está barrando tudo e fica colocando a conta em outras questões. Vir aqui
gritar, levantar poeira para esconder o interesse é muito simples. Há uma leva grande
de projetos com consenso e podemos avançar, mas um ou dois interesses querem
travar a pauta, mas não querem aparecer. Um ou outro está fazendo mais barulho,
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obviamente com toda legitimidade na Casa, mas estão querendo, no grito, esconder
aquilo que, de fato, está atrás do jogo. Há projetos importantíssimos na pauta, e esse
não  foi  o  nosso acordo.  O nosso acordo foi  claro:  criar  uma pauta  de  consenso
assinada pelos líderes. E estamos na mesma disposição, buscando o consenso. Não
será o trator da pauta que vai nos fazer recuar, porque isso é um problema, é um
cavalo de troia: é muito bonitinho o que está na frente, mas ninguém sabe o que está
dentro.  Dessa  forma,  com  todo  respeito,  vamos  continuar  na  obstrução  até  que,
assim como fizemos durante quatro meses, possamos entrar em consenso. Tenho
total  disposição  para  isso,  vamos  tentar  entrar  em  acordo  e,  quem  sabe,
encontrarmos um caminho, pois há projetos legítimos aqui de deputados, do próprio
governo e ações de interesse do povo mineiro.

O  deputado  Gustavo  Valadares  -  Sr.  Presidente,  respeito  muito  os  colegas
deputados Adelmo Carneiro Leão e Ulysses Gomes que aqui apresentaram o seu
posicionamento a respeito da situação da Casa no dia de hoje. Mas vou discordar. O
Partido dos Trabalhadores, senhoras e senhores, em especial os que se encontram
nas galerias, ganhou fama e força política neste Estado ao longo dos últimos 12 anos
com discursos muito fáceis. Para seus integrantes, tudo era possível, enquanto havia
uma grande má vontade em resolver os problemas por parte do Estado e do governo.
Jogar pedras é muito fácil e foi o que fizeram nos últimos 12 anos. As senhoras e os
senhores,  concursados do Tribunal  de  Justiça  Militar,  se aqui  estivessem há dois
anos, receberiam o apoio veemente, firme, direto e objetivo de todos os integrantes
do PT e do PMDB. E sabem por que não o recebem hoje? Porque eles estão com
medo do que terão pela frente sendo governo, assumindo o papel de vidraça, coisa
que  nunca  foram  neste  Estado.  Disse  aqui  um  deputado  do  PT:  temos  projetos
gravíssimos na pauta. Quais são esses projetos? Sabem quais? Direi aos senhores
quais são os projetos que, nas reuniões de líderes, são gravíssimos para o PT e para
o PMDB. Gravíssimo é discutirmos  a situação de 90 mil  servidores da educação
deixados no limbo devido a uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que julgou
uma lei inconstitucional por meio de decisão política. Gravíssimo, para eles, é esse
tipo de projeto. Gravíssimo é não podermos discutir aqui a situação de 10, 15 ou 20
concursados do Tribunal de Justiça Militar, o que não trará impacto algum ao caixa
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estadual,  muito  menos  ao  referido  tribunal.  Mas  o  assunto  prende-se  a  uma
discussão entre os favoráveis  e os contrários à extinção desse tribunal.  Será que
esse é um projeto gravíssimo? Não há um projeto, na pauta, que tenha toda essa
gravidade.  Podemos  discordar  de  alguns,  caso  em  que  votaremos  contra,  assim
como votaremos a favor de outros com que concordarmos. Encontra-se na pauta um
projeto do deputado Sargento Rodrigues, de nº 3.507, que sofria restrição por parte
do referido parlamentar, o que já não mais existe. Há um projeto dele que trata da
questão dos grevistas da Polícia Militar de 1997, grevistas que contavam, à época,
com o apoio do PT. Será que esse é o projeto gravíssimo que se encontra na pauta?
É muito simples, numa bancada de 21, 22 parlamentares - que o PT e o PMDB têm -,
alguns deputados virem aqui e dizer que estão a favor de vocês, enquanto outros
apresentam dezenas, centenas de requerimentos para que nada seja votado nesta
Casa. Essa contradição, que já está clara, ficará ainda mais clara a partir de 1º de
janeiro do próximo ano. Não mais poderão se esconder debaixo de um discurso de
oposição.  E faço  aqui  um alerta:  também  não poderão se esconder  dizendo que
encontraram um Estado quebrado, quase numa situação de insolvência, porque o
nosso governo, que aí está e que aí esteve ao longo dos últimos 12 anos, cumpriu
todos os seus compromissos com os servidores, com o cidadão mineiro. Lembro-me
de outro projeto. Será que é gravíssimo o projeto que trata do reajuste de 4,6% para
os servidores estaduais  de todas as áreas? Esse é o projeto gravíssimo que não
querem votar? Diziam-se defensores dos servidores do Estado e agora consideram
gravíssimo o  projeto  que  trata  do  reajuste  dos  servidores.  Ou  seria,  de  repente,
gravíssimo o projeto relativo aos servidores do Ministério Público? Assumam a sua
posição referente a cada um desses projetos que aí estão e aos que aqui mencionei.
Deixem de lado essa contradição entre o discurso fantasioso e aquilo que querem na
prática. Muito obrigado.

O  deputado  Rogério  Correia  -  Sr.  Presidente,  a  Assembleia  Legislativa  fez  um
acordo  com  os  presidentes  dos  Poderes,  Tribunal  de  Contas,  Ministério  Público,
Tribunal de Justiça, todos, o governo que está saindo e o que vai entrar. Embora o
PSDB até hoje não tenha assimilado a derrota, vamos ter outro governo. É por isso
que  ficam  contra  o PT:  quando falo  do  PSDB,  já  defendem e,  depois,  querem a
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aprovação do PT aos projetos. A verdade é que o PSDB não reconhece o resultado
eleitoral até hoje. Ontem um deputado disse que Pimentel não vai tomar posse. Vai
tomar  posse,  vai  governar,  a  democracia  é  assim.  A Dilma  ganhou  a  eleição,  o
Pimentel  ganhou a  eleição.  O  Aécio  perdeu a  eleição  em  Minas.  Minas  derrotou
Aécio. Essa é a verdade. Precisamos agora construir um diálogo e uma pauta que
sejam comuns. O governo atual não pode montar o governo para daqui a quatro anos
nem impor a pauta ao próximo governo. Por isso, a pauta tem de ser construída em
comum. Não dá para o presidente da Assembleia, longe do acordo que foi feito - pelo
acordo,  depois  da  pauta  mínima,  só  se  votariam  projetos  em  relação  aos  quais
houvesse unanimidade entre os líderes -, publicar uma pauta com vários projetos,
muitos sem acordo. Tenho sérias divergências em relação a alguns, e uma delas é
em relação a essa demagogia da PEC n° 69, que finge que vai efetivar sem concurso
público 70 mil professores. Além de ser uma mentira, é inconstitucional. Ou alguém
defende, sem ser o PSDB, que se efetivem pessoas sem concurso público? Quem
defende  isso  sem  ser  o  PSDB?  Uma  demagogia  absurda  porque  as  próprias
professoras sabem disso, mas está na pauta. Por que está na pauta? Para tentar
atrapalhar  o governo Pimental,  para as  aulas  não começarem. Entenderam como
funciona? Consta aqui projeto terceirizando as cantineiras, as auxiliares de escola e
os administrativos, Cabo Júlio. O Sargento Rodrigues já não se importa com isso,
mas  o  Cabo  Júlio  se  importa.  Estão  terceirizando  também  os  administrativos  da
Polícia Militar, o projeto de lei está aqui. Fingem que querem efetivar os professores,
mas acabam com os cargos das cantineiras e das pessoas que fazem a faxina nas
escolas. Está na pauta também. Há ainda projetos ambientais polêmicos, que tiram
parte do meio ambiente dos parques. Enfim, são muitos os projetos polêmicos na
pauta. É o que chamo de pauta do fim do mundo ou pauta da derrota. Querem impor
agora projetos sobre os quais não há consenso e que não estavam no acordo. As
coisas não saem assim aqui na Assembleia Legislativa. Precisamos discutir projetos
de  acordo  com  o  que  seja  razoável  no  fim  do  ano,  com  uma  pauta  construída
coletivamente,  e  não  imposta,  com  interferência  no  próximo  governo.  Quanto  ao
projeto  do  Ministério  Público,  sou  a  favor  de  que  haja  o  reajuste  de  maio.  Mas
indaguei ao Tribunal de Contas se há dinheiro para pagar, mas não há. Temos de
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aprovar retroativo a maio e enviar o dinheiro. Deixaram o dinheiro em caixa? Não. O
Pimentel que se vire. E que se vire também em relação aos 100 bilhões de dívidas da
herança maldita. Mas nada disso importa; importa a pauta do fim do mundo; importa
impor ao governo dificuldades para começar a governar. Não é assim que funciona a
democracia, existem regras. O Pimentel vai governar bem. A presidenta do Tribunal
de Contas já está pagando o aumento no seu órgão desde janeiro, sem autorização.
Com os tucanos funcionava assim. O Tribunal de Contas pode tudo. Eles recebem
desde janeiro o salário que não foi autorizado pela Assembleia Legislativa. O Tribunal
de Contas está pagando o que não está sendo pago nem no Ministério Público nem
no Executivo. A presidente cismou que vai pagar e agora quer legalizar o que ela fez
de errado e nós temos que legalizar o que o Tribunal de Contas fez. E o Pimentel que
se vire para pagar. Mas não é o Pimentel. Por mais que vocês não gostem, é recurso
público. Então, não se pode inchar a máquina. Por que não fizeram tudo isso nos 12
anos dos tucanos? Agora querem impor essa pauta? Não é assim. Anteontem nós
tentamos fazer uma pauta, já estava tudo indo bem, mas o Sargento Rodrigues disse
que, sem o projeto dele, nada seria votado. Ora, assim não se constrói nada. Quer
dizer, se não aprovar o dele não se aprova nada. Agora vem dar de anjo. Foi ele
quem barrou esse projeto, foi o Sargento Rodrigues. Agora não vem dar de anjo e
fazer discurso para a galera. V. Exa. não queria o projeto e agora quer o seu. Então, o
seu projeto tem que ser votado, não importa o resto. Ora, isso não. A pauta tem que
ser construída com unanimidade. Eu aceito conversar e tentar fazer uma pauta com
unanimidade, mas impor e colocar projeto de impacto para passar na goela todos os
projetos antipáticos, aí não.

O presidente - Quero apenas dizer, deputado Rogério Correia, que a presidência
construiu uma pauta tranquila, serena, responsável, que não traz nenhum prejuízo ao
próximo governo. Se existe alguma diferença, ela deve ser superada para o bem de
Minas, para o bem de todos. Não existe nenhum projeto irresponsável, que foi uma
coisa que externei desde o primeiro momento, quando disse que não abdicaria desse
comportamento.  Podem  existir  divergências,  mas  não  irresponsabilidade.  O  bom-
senso tem de prevalecer,  a  sociedade está nos aguardando,  todos estão com os
olhos  voltados  para  esta  Casa,  e  a  responsabilidade  tem  de  falar  mais  alto,  os
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interesses  comuns têm de ser  prioritários.  Procurei  ter  muito  bom-senso,  ouvindo
todos os deputados, ouvindo os nossos líderes.

Com a palavra, pela ordem, o deputado Fábio Cherem.
O deputado Fábio Cherem - Presidente, a minha preocupação é com a PEC nº 69.

Em  2007,  ela  foi  considerada  inconstitucional  pelo  Supremo  Tribunal  Federal,  e
viemos à Casa dizer que essa decisão foi ilegítima, foi uma decisão política. Esse
posicionamento  é  grave  porque  decisão  da  mais  alta  corte  do  País  tem  de  ser
respeitada no seu conceito e nos fundamentos dela também. Em 2007, a Lei nº 100,
que considero a lei da desesperança, deu uma falsa esperança e desiludiu 100 mil
servidores da educação no Estado de Minas Gerais, porque deu a eles uma falsa
segurança. Esses servidores acreditaram, durante anos, que tinham uma carreira de
estabilidade no Estado. Por que criar situações de dificuldades no início de um novo
governo, não permitir  que seja cumprida a vontade do povo mineiro,  que aprovou
esse projeto de governo nas últimas eleições? Por que não permitir dar seguimento,
um  caminho  livre  para  esse  novo  governo  que  se  inicia?  É  importante  que  a
Assembleia de Minas não permita isso de forma alguma. Rogo ao Sr. Presidente que
mantenha uma pauta responsável,  que permita a esse novo governo ter a melhor
chance possível de fazer o melhor projeto pelos mineiros, porque essa foi a vontade
democrática, demonstrada nas eleições em 5 de outubro. É só, Sr. Presidente.

O presidente (deputado Hely Tarqüínio) - Com a palavra, pela ordem, o deputado
Bonifácio Mourão.

O deputado Bonifácio Mourão - Sr.  Presidente, senhoras e senhores deputados,
ouvimos atentamente os pronunciamentos de todos os deputados nesta manhã, a
começar pelo deputado Rogério Correia, que disse que a obstrução acontece porque
a pauta foi elaborada de forma inconsciente, para não dizer as expressões que ele
usou. Então, por que a oposição não vota contra aqueles projetos com os quais não
concorda? Vamos votar todos os projetos, e a oposição vota contra aqueles com os
quais não concorda. Esse é o instrumento mais democrático. Estamos vendo uma
plateia educada, que se manifesta educadamente. Por que a oposição não enfrenta a
plateia? Estamos vendo as faixas dirigidas aos deputados: “Não faça do PL nº 5.611
uma nova Lei nº 100”. Vamos acatar isso. Já que disseram aqui que há dois anos não
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votam,  têm que  adotar  o  mesmo procedimento  que acham  que está  errado?  Se
acham que está errado, vamos adotar o procedimento certo. A oposição atual precisa
cumprir  aquilo  que o seu governador  eleito  prometeu a todos os mineiros.  Essas
palavras  não  são  minhas.  Vou  ler  o  jornal  Hoje  em  Dia de  hoje:  “Impasse  na
Assembleia  impede  reajuste  para  os  servidores  estaduais  em  2014”;  “Aliados  do
governador eleito se recusam a votar aumento de despesas”. É o que está aqui no
jornal Hoje em Dia e em toda a imprensa de Minas Gerais: “Servidores estaduais não
terão aumento salarial em 2014 e ficarão com os vencimentos defasados em relação
à  inflação”.  É  o  que  está  na  imprensa  de  Minas  Gerais.  O  deputado  Sargento
Rodrigues chamou a atenção para 17 requerimentos feitos pelos deputados Sávio
Souza Cruz e Durval Ângelo. Não sei se já fizeram a conta do significado desses
requerimentos. Cada requerimento pode ser encaminhado por 10 minutos para cada
deputado. Somos 77 deputados e, se cada um de nós encaminhar por 10 minutos,
chegaremos a 5.390 minutos. Como são 17 requerimentos,  chegaremos a 13.090
minutos.  Se dividirmos 13.090 minutos por  60,  são 218 horas.  Se dividirmos 218
horas  por  24,  serão  9  dias.  Aí  é  que está  a  manobra,  meu líder,  deputado Luiz
Humberto  Carneiro.  Hoje  são  18  de  dezembro,  mais  9  dias  e  vai  para  27  de
dezembro, quando ninguém estará aqui mais e isso vai cair exatamente nas mãos do
governo Pimentel, para não dar o aumento que o servidor público está pedindo. Eles
estão dizendo aqui  que isso importa aumento de despesa.  Então,  temos que ver
quem está falando a verdade aqui. Estamos presentes, querendo votar. Se são contra
este  ou  aquele  requerimento  ou  projeto,  podem  votar  contra.  Vamos  agir
democraticamente.

O deputado Paulo  Guedes -  Sr.  Presidente,  estou  acompanhando atentamente,
mas, neste momento, poderíamos ter um pouco de calma e prudência, pois há muitos
interesses. Por exemplo, o senador Aécio Neves veio aqui e mandou descumprir a
pauta que havíamos tratado, o que incendiou o Plenário novamente. Então, queria
sugerir que os deputados se reunissem. Eles querem fazer pauta-bomba e inviabilizar
o  próximo governo,  e  essa não é  a  questão.  Quero  discordar  do  líder  deputado
Bonifácio  Mourão,  que cita  os  jornais  dizendo que  somos  contra  o  aumento  dos
servidores: muito pelo contrário, queremos discutir com o próximo governo, dentro da
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realidade  financeira  do  Estado,  já  que  a  equipe  de  transição  se  nega  a  passar
informações  consistentes  para  o  novo  governo.  Todas  as  informações  estão
chegando  truncadas,  não  sabemos  o  que  receberemos  no  dia  1º  de  janeiro.  Só
sabemos de uma coisa: o próprio jornal  que a Andréa controla e que o deputado
Bonifácio  Mourão  citou  informou  que  a  dívida  de  Minas  subiu  cinco  vezes  mais
nesses 12 anos:  era um pouco menos de R$20.000.000.000,00 e agora  está  em
R$102.000.000.000,00. Essa é a herança maldita que receberemos. Em relação ao
aumento dos servidores, sabemos que existem várias classes no Estado. Deputado
Rogério Correia,  fiquei  sabendo que há servidor  que recebe até R$90.000,00 por
mês, enquanto alguns professores e servidores não recebem nem o piso. Sou a favor
de rediscutirmos, no próximo governo, a possibilidade de dar um aumento maior para
algumas categorias que, há tempos, há 12 anos, durante o governo do PSDB em
Minas Gerais,  estão amargando sem aumento real.  Portanto, vamos nos entender
com  calma,  tranquilidade.  Quero  sugerir,  então,  à  presidência  da  Casa  que
interrompa  os  trabalhos,  convoque  o  Colégio  de  Líderes...  Para  discutirmos  uma
pauta  ou  voltar  à  ideia  da  pauta  que  havíamos  tratado,  com  a  possibilidade  de
votarmos  os  projetos  de  deputados,  os  quais  receberam  aprovação  unânime  no
Colégio de Líderes. Tudo isso pode ser construído com serenidade e, acima de tudo,
com respeito de ambas as partes. O governo que está saindo não pode inviabilizar o
que está chegando, nem vice-versa. Então, vamos nos entender com serenidade e
discutir, para tirarmos daqui um denominador comum. Não podemos, porém, apenas
jogar para a plateia como o Aécio quer fazer. Ele joga para a plateia em Brasília e,
não  satisfeito,  vem  jogar  para  a  plateia  aqui.  Ficou  12  anos  e  não  resolveu  o
problema dos servidores com a Lei nº 100; enganou todo o mundo, os servidores; não
pagou  o  piso  dos  professores;  e  agora,  depois  que  sai,  depois  de  12  anos  de
maldade, depois de um choque que inventaram e com o qual quebraram Minas e
perseguiram os servidores, no final do governo, faltando uma semana, querem fazer
gracinhas e acabar de inviabilizar o Estado. Portanto, precisamos ter muita prudência
e responsabilidade nesta hora. Queria dizer-lhes que uma coisa é a realidade e outra
é  querer  jogar  para  a  plateia.  Esse  é  um  momento  de  prudência,  e  a  bancada
governista, que é maioria nesta Casa, não pode culpar uma minoria da oposição por
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inviabilizar as votações aqui. O bloco de oposição aqui é pequeno e exerce seu poder
de discutir as matérias e de obstruir quando necessário, quando entendermos que
alguma matéria é maléfica ao Estado e ao povo mineiro. Queria deixar clara aqui
essa posição para  podermos,  com serenidade,  quem sabe,  voltar  a  nos  sentar  à
mesa  com  o  Colégio  de  Líderes  e  encontrar  soluções  viáveis  que  atendam  e
resolvam os impasses criados aqui no Plenário.

O deputado Sargento Rodrigues - Deputado Rogério Correia, se V.  Exa. tivesse
ouvido  a  fala  do  deputado  Paulo  Guedes,  teria  chegado  mais  tranquilo.  Quero,
primeiro, responder ao ilustre deputado Rogério Correia. Não sou anjinho, deputado
Rogério  Correia.  Nenhuma  daquelas  moças  que  estão  ali  em  cima  não  estão
desavisadas. Todas sabem da minha posição, que é a mesma do Adelmo. O Adelmo
é contra o Tribunal,  assim como eu.  Enquanto eu for deputado nesta Casa,  serei
contra. Mas esse projeto está na pauta há mais de 30 dias e ainda não chegou a ser
colocado em votação. Considerando os apelos que elas fizeram e considerando o
apelo feito pelo deputado Fred Costa, resolvi pensar como o Adelmo pensou, ou seja,
somos  contra  o  Tribunal,  mas  não  vamos  atrapalhar  o  projeto  delas.  V.  Exa.,
deputado  Rogério  Correia,  está  comigo  nesta  Casa  há  16  anos.  Talvez  alguns
deputados  mais  novos  não  entendam  o  que  eu  vou  dizer.  O  deputado  Rogério
Correia, o deputado Adelmo, o Dalmo, a deputada Maria Tereza Lara estão comigo
aqui há 16 anos. Em todos esses anos, deputado Gustavo Corrêa, nunca ficamos
sem votar projeto de deputados no final do ano. Nos últimos 15 dias entramos num
acordo,  fechamos  uma pauta  e  votamos  os  projetos  dos  deputados.  Quero  dizer
também, deputado Ulysses Gomes, que me sinto muito à vontade para defender os
projetos que defendo aqui. O Projeto nº 427 prevê multa pecuniária para flanelinha.
Se  não  for  de  interesse  público,  de  quem  será?  Coibir  a  ação  de  criminosos
travestidos  em  flanelinha,  daqueles  que  fazem  extorsão.  O  segundo  projeto  diz
respeito a anistia às praças do movimento de 1997. Qualquer deputado desta Casa
que quiser votar contra pode votar, não tem problema. Eu disse isso para o deputado
Paulo Guedes, para o deputado Ulysses Gomes, para o deputado Rogério Correia.
Votem contra, mas deixem o deputado ter o seu projeto apreciado. Presidente, este
deputado  exerce  o  seu  mandato  com  orgulho,  transparência  e  as  mãos  limpas.
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Nunca, em momento algum da minha vida como deputado, vou apresentar um projeto
que não seja de interesse público; e se algum projeto chegar a esta Casa e eu tomar
conhecimento de que ele não trata de interesse público, serei o primeiro a ir à tribuna
dizer  que o  projeto,  o  artigo,  a  emenda não são de  interesse público.  Se algum
deputado tem algum projeto de interesse pessoal, mesquinho, não é da sociedade,
votamos contra porque esse é o nosso papel. Continuo fazendo apelo ao deputado
Rogério Correia, ao deputado Paulo Guedes, ao deputado Adelmo Carneiro Leão, à
deputada  Maria  Tereza  Lara  e  ao  deputado  Ulysses  Gomes:  vamos  votar.  Não
querem votar as PECs? Então vamos pular as PECs. Vamos pular as PECs e votar
os projetos dos deputados. Deputado Rogério Correia, penso igual com relação ao
Tribunal de Contas e o que penso manifesto publicamente. Se o Tribunal de Contas
deu aumento sem autorização desta Casa, é ilegal, imoral e não podemos permitir, a
não ser que esta Casa não seja Poder. O Tribunal de Contas é órgão auxiliar, por isso
não tem autonomia. Aliás, deputado Rogério Correia, quero assinar, junto a V. Exa.,
um requerimento, para denunciar e para que o Ministério Público tome providências.
Se  a  Adriene,  presidente  do  Tribunal  de  Contas,  está  pagando  servidor  sem
autorização em lei, isso é crime, é improbidade administrativa. Quero assinar essa
denúncia junto a V. Exa. Gostaria de reafirmar, publicamente, a minha posição em
relação ao projeto do Tribunal de Justiça Militar, que é a mesma do deputado Adelmo
Carneiro  Leão.  Sou  contra  o  tribunal,  contra  o  tribunal  de  exceção.  Entretanto,
reconhecemos que elas fizeram o concurso público e que podemos aprovar a matéria
hoje. Amanhã de manhã, ele já poderá ser votado em 2º turno. Aliás, isso era para ter
sido feito ontem ou anteontem. Abri mão da minha condição e não nego. Não nego
minhas posições em relação aos projetos. Estou disposto, presidente, a me reunir
com os deputados Rogério Correia, Ulysses Gomes e Paulo Guedes para construir o
apoio, isto é, uma pauta mínima. Só para encerrar, presidente, gostaria de ressaltar
que o deputado que entender que o projeto é ruim é só votar contra. Apenas isso.
Mas precisamos votar uma pauta e respeitar o esforço de cada deputado.

A deputada Maria Tereza Lara - Deputado Hely Tarqüínio, que preside esta reunião,
deputado Dilzon Melo, companheiros deputados do nosso bloco, gostaria de falar ao
presidente Dinis Pinheiro e peço que as minhas palavras sejam transmitidas a ele. Na
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segunda-feira, conseguimos um grande avanço, ou melhor, um acordo político para
votar todos os projetos e sair do empasse. Houve um acordo de uma pauta com o
presidente.  A  decisão  foi  colocar  na  pauta  só  projetos  frutos  de  acordo  por
unanimidade dos líderes, mas, de certa forma, essa decisão foi rompida. Precisamos
refazer o nosso acordo. Se houve problemas no processo, no transcurso do acordo,
precisamos  voltar  a  conversar  porque o  acordo não pode ser  rompido.  Devemos
encontrar uma saída. Estamos no final do ano, um momento importante de mudança
de governo. Depois vou explicar para as jovens o que significa essa mudança de
governo. O que estamos fazendo é tentar um acordo.  O governo atual  e o futuro
governo estão tentando se entender em algumas questões. Isso é democracia. De
fato, estamos a poucos dias do novo governo, e o acompanhamento das decisões
que vão influenciar o trabalho do novo governo é muito importante. Gostaria de deixar
isso  claro.  No  Brasil,  essa  discussão  acontece  em  todas  as  esferas:  municipal,
estadual e federal, o que é bastante positivo. Ontem, um nobre colega, que respeito
muito, falou sobre o próximo governo e disse que ele não entraria aqui. Não quero
repetir as palavras dele porque foram muito negativas, mas dizer que o Fernando
Pimentel  foi  eleito  democraticamente  pelas  urnas,  no  1º  turno.  Ele  entrará  nesta
Casa, por direito,  em razão dos votos obtidos com a sua vitória na democracia e
abençoado por Deus. Aliás, o Fernando Pimentel tem o compromisso de fazer o seu
governo, ouvindo a população e priorizando os mais pobres, apesar de que deve
governar para todos. Ele também deverá regionalizar o seu governo porque Minas
são muitas.  É bom que isso fique claro,  e o nosso papel  é prestar toda a nossa
contribuição. Sempre defendi nesta Casa o papel e a participação das mulheres e
hoje gostaria de repetir isso às jovens que aqui estão. Se o projeto de vocês entrar na
pauta, podem contar com o meu voto. Entretanto, é importante ponderar que não será
generalizando ou batendo no próximo governo ou no PT que o problema de vocês
será resolvido. Precisamos de todos os partidos desta Casa para conseguir aprovar
esse projeto. Então queremos o respeito para todos. Quero também, Sr. Presidente,
encerrar dizendo que realmente este é o momento de uma parada, de uma reflexão.
Não  quero  entrar  no  mérito  amplamente  debatido  dos  projetos,  mas,  se  não  há
acordo,  devemos  novamente  nos  sentar  e  discutir  a  questão.  Se  realmente  há
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problemas,  quais  são  eles?  Será  em  uma  mesa  redonda  da  democracia  que
encontraremos uma saída, pois não dá para ficarmos aqui dias e dias e dias com
alguns parlamentares defendendo uma situação e outros, outra. Pondero - aliás, com
todo o respeito ao sindicato que apoio e pelo qual tenho o maior apreço - que, por
exemplo, um sindicato apoia o projeto e outro não, e digo isso sem crítica, pois é um
fato. Quer dizer, a situação fica difícil.  Conversei com o deputado Rogério Correia:
qual  é  a  sua  posição?  A situação  dessa  forma fica  difícil  para  esta  Casa.  Seria
importante que eles se sentassem e definissem como adequar o projeto a fim de
atender, de alguma forma, a um e outro. Vocês estão colocando a nossa Casa em
uma situação difícil, pois a quem atenderemos? Então me permitam essa franqueza.
Às vésperas do Natal, vocês devem sentar-se e nos ajudar a encontrar uma saída.
Parabéns a vocês que estão lutando. É isso mesmo que deve ser feito. Obrigada, Sr.
Presidente. Gostaríamos que o senhor transmitisse ao presidente a nossa proposta.

O deputado Cabo Júlio - Nós do chamado bloco de oposição estamos abertos a
sentar  e discutir  a  questão.  Nós  nos propusemos a  isso  o  tempo todo.  Ou seja,
estamos abertos para nos sentar e, inclusive, votar projetos de deputados que não
tenham impacto negativo nem para o governo que sai nem para o governo que entra.
Essa é a discussão. Não podemos em três dias votar tudo aquilo que não votamos
em 12 anos. Quando ouço o discurso de certos deputados, entendo que alguns estão
em uma crise de identidade: ele não sabe o que é ainda. Ele fala: “Não, temos de
votar”. Mas eles não quiseram votar em 12 anos. Como, então, votarão em três dias?
Sempre houve a maioria nesta Casa. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, Sr.
Presidente, é que o pré-acordo de ontem seria que incluiríamos na pauta de hoje
aqueles projetos em que não há divergência. Contudo hoje somos surpreendidos por
uma pauta cheia de projetos divergentes, como emendas constitucionais e projetos
que não têm acordo. Não entendi por que explodiram um pseudoacordo de ontem. Se
pegarmos uma pauta com 50 projetos e houver um divergente, poderemos ter mil
requerimentos e não votarmos nem o divergente nem os que são de consenso. Então
não tem jeito. Essa é uma forma de jogar para a plateia. Há 50 projetos na pauta,
mas para 49 deles não há acordo. Ficam enganando os outros. Outro ponto é essa
história de votar contra. Isso é balela; isso é jogar para fora, a não ser que alguém
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tenha faltado à aula de matemática e não entende que não é possível votar aquilo em
que há discordância com uma oposição com 23 deputados estando 54 deputados
presentes. Dirijo-me pessoalmente ao Tribunal de Justiça Militar. Particularmente fui
um dos que foi ao presidente da Assembleia e ao presidente do Tribunal e participei
de reuniões - aliás, chamei-as para participar das reuniões. Não foi a oposição que
ficou contra esse projeto: há uma posição natural, justa e legítima de discordância de
alguns deputados, e é natural que isso exista. Agora querer colocar isso no colo da
oposição é jogar para a plateia. Nós trabalhamos o tempo todo para votar. Contudo
essa não é uma matéria,  até então, de convergência total.  Então vamos sentar e
conversar.  O que não pode é querer,  na última semana - e hoje é quarta-feira ou
quinta-feira, sei lá que dia é hoje -, ao trabalharmos em uma pauta que começou na
segunda, resolver todos os problemas do mundo, como não quiseram fazer antes. E
agora,  “perdemos  o  governo,  azar”.  Não  é  assim.  No  Parlamento,  precisamos
assentar com o governo, com a oposição e travar uma pauta. Qual é o problema
contra  o  projeto  do  Tribunal?  É possível  ajustá-lo?  Vamos  ajustar  e  votá-lo?  Por
exemplo, qual é o problema do projeto do Sindifisco? Há divergências? Vamos sentar
e ajustá-lo. Gente, a eleição já passou. Ficar jogando para a plateia todo o tempo
como se a eleição fosse amanhã é querer jogar com fatos que não são verdadeiros.
Queremos construir  uma pauta? Não adianta construir uma pauta divergente, pois
terá mil requerimentos e não andará. Isso só vai fazer as pessoas saírem de casa, vir
para  cá,  lutar,  mas  a  pauta  não  vai  andar.  Então,  estamos  dispostos  a  sentar  e
conversar, desde que seja uma pauta de comum acordo para todo mundo.

O deputado André Quintão - Presidente, deputados, deputadas, servidores, cidadãs
e  cidadãos  que  acompanham  o  trabalho  da  Assembleia,  nesses  anos  nesta
Assembleia,  principalmente no último mês,  aprendemos alguma coisa.  Nesta  reta
final, se não houver uma boa dose de bom senso, ninguém ganhará. Fizemos um
acordo preliminar. Votamos o projeto do etanol, os vetos e as suplementações. Foi
um sopro de bom senso. Ficou acordado que discutiríamos prioritariamente projetos
de  autoria  de  deputados  e  deputadas  e  ou  aqueles  em  que  não  ocorressem
divergências; faríamos uma pauta só e a esgotaríamos. Acho que temos de retomar
esse caminho com tranquilidade. O governo Pimentel não começou, e a eleição já
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acabou. Então, não adianta esse embate político do que passou ou do que será.
Temos  de  ter  responsabilidade  com  as  finanças  do  Estado.  Esse  é  um  ponto
importante. Há um projeto, uma PEC na pauta - vou falar de um assunto que nos
interessa - que transforma as emendas parlamentares durante alguns anos em um
valor tal que terá um impacto de R$500.000.000,00 nos cofres do governo do Estado.
Para os deputados, seria bom, mas talvez não seja o momento. Não sabemos como
andam as finanças do Estado. Portanto, esta é uma PEC que, na minha opinião, não
deve ser votada. Há uma discussão complexa do magistério, aliás, com manifestação
do Supremo.  No entanto,  existem projetos  em que já há  um consenso.  Então,  a
minha proposta é muito objetiva: vamos fazer um consenso progressivo. Quais são os
projetos que já podem ser votados? São aqueles projetos em que há um acordo-
base. Vamos apresentar um requerimento incluindo esses projetos e vamos votá-los -
pronto, será uma etapa cumprida. Existem projetos que ainda precisam de ajustes,
que são polêmicos e que precisam ser discutidos. Sou favorável ao Projeto de Lei nº
3.507, mas há deputado que tem alguma polêmica com ele. Então, vamos sentar e
ver qual é o cerne da polêmica. O que não pode ocorrer - e aí os deputados e as
deputadas terão de ajudar - é o deputado falar que, se o dele não for votado, não se
vota nada. Aí não dá, é o individual prejudicando o coletivo. Os líderes têm de sentar
e, do fundo do coração, verem quais são os projetos importantes para Minas Gerais.
Vamos votar os projetos em que já se tem acordo. Temos de eliminar as polêmicas
daqueles projetos que ainda as têm. No limite, o que não for  votado por falta de
acordo  coletivo  não  será  votado.  O  mundo  não  acabará  amanhã.  Poderemos
trabalhar  em  janeiro  e  na  próxima  legislatura.  Há  desarquivamento  de  projeto.
Precisamos  ter  bom  senso  neste  momento.  Estou  preocupado,  pois  estávamos
próximos de um acordo, mas veio um debate político e ideológico em um momento
inadequado.  Esse debate  não ajudará  a  desobstruir  a  pauta.  Este  é  o  ponto.  As
finanças  do  Estado  são  da  nossa  responsabilidade.  Temos  de  separar  o  debate
político pré-eleitoral e pós-eleitoral do que é importante para destravar a pauta. Cada
um tem de abrir mão de algo. O atual governo, o próximo, a base atual, a futura e os
deputados individualmente têm de fazer isso. Como as coisas estão estabelecidas,
desagradaremos todos e não aprovaremos as matérias importantes que já têm um
consenso. Este é o meu apelo, Sr. Presidente.
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O deputado Gustavo Corrêa - Presidente, apesar de V. Exa. ter concedido a palavra
a vários parlamentares na minha frente, agradeço, pois, com isso, tive oportunidade
de ouvir tudo que foi dito. Gostaria de dizer que hoje comecei a ver o que enfrentarei
nos próximos quatro anos. Um ditado popular diz que nada é melhor do que um dia
após  o  outro.  Começo  a  ver  que  aqueles  parlamentares  que,  durante  12  anos,
criticaram o atual governo, dizendo que ele não dialogava e que não queria ver os
servidores públicos bem remunerados, farão exatamente o mesmo nos próximos 4
anos. Eles começaram a mudar de ideia muito rapidamente. Na vida pública, como
disse certo dia daquela tribuna,  devemos ter  lado e opinião e temos de fazer  as
nossas manifestações de acordo com a nossa consciência. Estranha-me muito ouvir
aqui determinado parlamentar, que muitas e muitas vezes subiu àquela tribuna de
forma  eloquente  para  criticar  o  senador  Aécio  Neves  e  para  dizer  que  ele  só
trabalhava em benefício pessoal e que Minas Gerais era um “mar de rosas”, pedir
serenidade.  Sempre  tivemos  serenidade,  e  a  nossa  postura  continuará  sendo  a
mesma. Deputado Adelmo Carneiro Leão, o Estado, com seu governo que termina,
sempre teve responsabilidade com as contas públicas. Em determinados momentos,
o governo não concedeu o reajuste que a oposição cobrava, jogando para a plateia. A
oposição, durante 12 anos, enchia estas galerias para jogar para a plateia, pois sabia
que o governo não tinha condições de conceder o reajuste que aqui cobrava. Agora,
serei  eu  o  primeiro  parlamentar  a  cobrar  do  futuro  governo  que,  caso  tenha
responsabilidade, decência e, mais do que isso, conduta ilibada, nos deixe votar o
aumento  dos servidores do nosso estado.  Ninguém está fazendo loucura com as
contas públicas. O que me estranha, meus caros colegas, é ver essa mudança de
postura. Isso não é justo com os que aqui estão. Durante 12 anos, a oposição subia a
esta  tribuna  diariamente,  deputado  Hely  Tarqüínio,  para  dizer  que o  governo  era
irresponsável, que não cumpria determinadas metas e que não pagava os servidores
como deveria. Deixem-nos votar agora. Vamos votar, ou será que querem jogar para
a  plateia  para  dizer,  daqui  a  alguns  anos,  que  foram  vocês  que  concederam  o
reajuste? Aqui não há deputado algum que não queira se sentar, deputado Rogério
Correia, para dialogar.  Vamos dialogar e votar os projetos que sejam de interesse
público.  Ao  contrário  do  que  vem  sendo  dito  nestes  microfones  por  alguns
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parlamentares que me antecederam - não sei de onde veio a ordem -, há deputado
falando pelos quatro cantos dos corredores que não vota mais nada na Casa agora,
que  não  tem  diálogo,  que  o  futuro  governo  não  quer  votar.  Gente,  vamos  ter
responsabilidade, fomos eleitos para representar os mineiros até 31/1/2015. Vamos
votar os projetos que interessam ao povo de Minas Gerais. Vamos manter a nossa
ética, vamos manter a nossa conduta, sempre pautada por aquilo que defendemos
anos atrás. Mas, como disse no início da minha fala, já sei o que vai acontecer nos
próximos quatro anos. Todos os dias deputados do futuro governo, da futura situação,
vão subir à tribuna para dizer que pegaram o Estado quebrado, endividado e outras
coisas mais. Mas quero ver se terão a competência que este último governo teve, um
governo reconhecido pelos organismos internacionais de fomento como um governo
sério, austero, que sempre se preocupou em gastar mais com o cidadão e menos
com a  máquina  pública.  Agora,  deputado Hely  Tarqüínio,  espero  de  verdade sair
daqui, juntamente com os deputados que me antecederam, para montar uma pauta
para votar projetos de várias pessoas que se encontram nas galerias, porque tenho
certeza de que o impacto no Estado é muito pouco.

O  deputado  Célio  Moreira  -  Agradeço,  deputado  Rogério  Correia.  Acho  que  a
democracia é isso. Presidente, tem 3 horas que estamos aqui, e nada andou. Já que
todos os deputados estão dispostos a assentar para discutir a pauta, por que não
suspendemos a reunião para que possamos fazer a pauta e votá-la? Peço a V. Exa.
que suspenda a reunião. Vamos fazer a pauta agora e votá-la?

O  presidente  -  Se  V.  Exa.  deseja  dessa  forma,  faça  a  solicitação  para  que
possamos  providenciar  conforme  o  Regimento  Interno.  Diante  da  sua  proposta,
vamos fazer a recomposição de quórum.

O deputado Célio Moreira - Não, presidente, faça a recomposição depois. Estou
pedindo para suspender  a reunião para que possamos fazer a pauta e votá-la.  É
regimental. O senhor suspende, construímos a pauta e depois a votamos.

O presidente -  Suspender a reunião,  não, porque V.  Exa.  não está buscando o
entendimento.

O deputado Célio Moreira - Estou buscando o entendimento.
O deputado Célio Moreira - Então, vou pedir a verificação de quórum.
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O presidente -  É  regimental.  A presidência solicita  ao  secretário  que proceda à
chamada dos deputados para recomposição de quórum.

O secretário (deputado Dalmo Ribeiro Silva) - (- Faz a chamada.)
O presidente - Responderam à chamada 34 deputados. Portanto, há quórum para a

continuação dos trabalhos.
Questões de Ordem

O deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, gostaria de, nos 5 minutos disponíveis,
apresentar os nossos argumentos e fazer coro com a palavra de V. Exa. É claro que,
em  todo  final  de  legislatura,  as  coisas  acontecem  dessa  forma.  Lembro-me  do
saudoso Raul  Lima Neto,  ex-deputado estadual,  falecido,  grande companheiro  de
Januária, que manteve a Casa por 24 horas. Nunca vi um sujeito ocupar a tribuna por
tanto tempo. Durante 24 horas, ele fez sustentação, convicto dos seus interesses.
Fez  tudo  o  que  os  senhores  podem  imaginar,  apresentou  emenda  de  todas  as
formas,  mas  não  conseguiu  vencer  a  Casa  por  cansaço.  Quero  fazer  uma
homenagem ao Raul Lima Neto. O Rogério lembra-se dele. Ele conseguiu cumprir o
seu  objetivo.  São  histórias  pitorescas  desta  Casa.  Estamos  vendo  a  Assembleia
caminhar para um consenso. Em todo o tempo em que aqui estou, nunca vi isso. No
final do ano, todos estão cansados. Viemos de uma eleição complicada, duríssima.
Estão  ali  aquelas  bravas  e  resistentes  funcionárias,  que  pedem  a  coisa  mais
elementar  do mundo.  Se a Assembleia não votar o Projeto de Lei  nº  3.507,  nós,
parlamentares, que deveríamos dar bons exemplos de manutenção das nossas leis,
das nossas legislações,  estaremos jogando por terra um instrumento fundamental
para a ética da política, para a democracia que é o respeito ao concurso público. De
que adianta então a pessoa estudar, perder horas de sono, ficar longe de sua família,
estudando e almejando colocação no serviço público? Antigamente ninguém queria
saber de serviço público, mas hoje o serviço público dá dignidade ao trabalhador.
Além da dignidade, precisa-se de segurança. Podem ter a certeza absoluta de que
esgotaremos todos os nossos esforços para votar esse projeto. Se não for possível,
ficará  o  compromisso  de  votarmos  em  janeiro,  por  convocação,  porque  a  nossa
próxima  legislatura  só  começará  em  fevereiro.  Proponho-me  estar  aqui,  se
necessário,  para  dar  continuidade  a  essa  justa  reivindicação.  Sr.  Presidente,  há
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projetos  importantes,  como o do  deputado Adelmo,  que vai  para Brasília,  médico
conceituado, grande amigo, grande companheiro, por quem tenho admiração ímpar.
Ele apresentou um projeto na área da saúde que cria um programa do Estado e até a
obrigatoriedade de os hospitais de Minas Gerais apostarem no parto humanizado, no
parto natural, para acabar com o que ocorre hoje nas maternidades. De 100 partos
por  mês,  90 são cesarianas,  o que coloca em risco vidas maternas e infantis.  O
deputado Adelmo Carneiro Leão nos apresenta essa peça lindíssima, que é esse
projeto.  O  projeto  do  deputado  Doutor  Wilson  Batista  cria  a  obrigatoriedade  da
reconstrução  mamária  da  mulher  que  perde  seu  seio  em  caso  de  câncer.  São
projetos importantes. Como dito aqui, nenhum desses projetos traz qualquer interesse
pessoal, e trabalhamos muito nesses projetos. A assessoria da Casa trabalhou muito
nesses  projetos.  Tenho  um  projeto  que  cria  a  obrigatoriedade  da  presença  do
profissional de saúde em eventos, na área de urgência e emergência. Com outro
projeto vamos resolver um problema de décadas, na região do Alto Cariri - o Rogério
sabe disso.  Há famílias  que moram em uma área de preservação ambiental,  e o
Estado  cria,  criminosamente,  essas  áreas  de  proteção  ambiental,  mas  não  as
assume, ficam ali sem ninguém tomar conta, sem cercar essas áreas. São projetos
que  devem ser  votados.  Estamos aqui,  e  faço  o apelo  para  apostarmos  no bom
senso. Vamos sair, interromper esta reunião, vamos nos reunir, conversar, para que
possamos  terminar  esta  legislatura  de  cabeça  erguida  e  dar  o  exemplo  de
responsabilidade ao povo de Minas Gerais. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr.  Presidente, deputados, deputadas, amigos
que aqui se encontram aguardando o posicionamento deste Parlamento, amigos que
nos  assistem  pela  TV  Assembleia,  estava  fazendo  uma  reflexão  desde  quando
iniciamos esta semana depois da convocação do presidente desta Casa para que
pudéssemos estar aqui e discutir a pauta para aprovação e discussão de projetos na
última semana desta legislatura. Sr. Presidente, é o meu sentimento, como também
deve ser dos outros parlamentares, o de não encerrar esta legislatura da forma como
estou vendo, em que os projetos não são apreciados. Eles são pautados, mas não
chegam a ser discutidos. Se olharmos para o passado - e estou vivendo minha quarta
legislatura -, tantos e tantos projetos foram pautados, e ficamos ao longo do tempo
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até altas horas para discutir e, consequentemente, aprová-los ou rejeitá-los. Vejo no
olho de cada deputado, de cada deputada o sentimento que pesa sobre nós, o de que
não estamos satisfeitos. Não estamos realizados. Nosso mister,  o nosso mandato,
não nos dá o direito de não responder à sociedade, às pessoas que aguardam a
decisão do Plenário.  Desde o início desta  semana quantas entidades, instituições
aqui estiveram, como o Tribunal de Contas, a Defensoria Pública, o Tribunal Militar, o
Tribunal de Justiça e o Ministério Público. A pauta ainda merece, com certeza, essa
reflexão, para não deixarmos essa legislatura sem votar, sem dar pelo menos uma
satisfação,  mostrando  o  compromisso  de  cada  deputado  que  se  posicionou  na
construção de cada proposta. Não vamos entrar no mérito partidário. Não podemos
olhar essa questão, porque os ânimos ainda estão muito acirrados, mas temos de
olhar com grandeza, com responsabilidade. E há tantas pessoas aqui aguardando a
nossa decisão na votação,  no  encaminhamento.  Sr.  Presidente,  quero fazer  essa
reflexão,  pois não há motivo para que isso aconteça.  Aliás, o Parlamento mineiro
sempre deu bons exemplos. Aqui temos deputados e deputadas que cumprem seu
mandato,  sem  falar  no  esforço  gigante  do  presidente  da  Casa,  Dinis  Pinheiro.
Perdoem-me as palavras, mas gostaria de dar um puxão de orelha em cada um a fim
de que deixemos as querelas políticas fora do Plenário vermelho e discutamos os
bons projetos para Minas, construídos por meio de discussões e audiências públicas.
Nada  melhor  que  homenagear  o  próprio  Parlamento  mineiro  e  os  autores  das
propostas. Muitos dos deputados que aqui têm os seus projetos estão se despedindo
do  Parlamento,  alguns  não  retornarão,  outros  irão  para  Brasília.  Deixarmos  uma
pauta sem nenhuma votação seria não fazer o dever de casa. Temos, acima de tudo,
o compromisso com o Parlamento.  Espero que essa pauta ainda seja  construída
nesse  crepúsculo  de  legislatura  e  que  haja  o  consenso  nas  matérias  que  serão
decididas. Embora o orçamento não seja votado, não poderemos deixar para depois
as  matérias  que  constam  da  pauta  desde  segunda-feira.  Faço  esse  apelo  em
homenagem a todas as pessoas que nos acompanham. Discutamos as matérias e
retiremos as proposições de encaminhamentos, pois elas não têm nenhum vínculo
com polêmicas. Que nesse encerramento de legislatura, prestemos homenagem a
todos os que aguardam a votação por parte do Parlamento.
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O deputado Rogério Correia - Concordo com a suspensão desta reunião para fazer
um  acordo.  Ressalto  que  esse  acordo  deve  vir  por  meio  de  um  consenso  da
unanimidade dos líderes. Não sendo assim, não teremos quórum para votar, o que
está  bastante  claro  pois  34  ou  35  deputados  responderam  à  chamada,  quando
necessitamos da presença de 39. Peço, portanto, aos deputados cujos projetos não
foram unanimidade que não bloqueiem a pauta posteriormente. Não adianta enfiar
uma pauta-bomba, como aqui foi feito, contendo vários projetos polêmicos, que não
terão guarida no Colégio de Líderes. Sr. Presidente, solicitei a palavra para fazer uma
homenagem ao editor do jornal Estado de Minas, João Paulo Cunha. Lerei uma nota
de autoria do Sindicato dos Jornalistas em homenagem ao ex-editor do  Estado de
Minas. A nota é a seguinte: “O Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Minas Gerais
lamenta a saída de João Paulo Cunha do comando da editoria de cultura do jornal,
mais uma vítima da censura que impera nos grandes meios de comunicação e grassa
em Minas Gerais, e repudia o cerceamento à liberdade de expressão. Reconhecido
como um dos mais brilhantes jornalistas e intelectuais mineiros, dono de uma vasta
cultura e de um texto brilhante, João Paulo pediu demissão hoje à tarde. A decisão foi
tomada depois da comunicação por parte da direção do jornal de que não poderia
mais  escrever  sobre  política  na  coluna  que  assinava  semanalmente  no  caderno
“Pensar”. Seu último texto foi publicado no dia 6 de dezembro. Intitulado “Síndrome
de Capitu”, critica a falta de uma oposição responsável no Brasil. 'Há grandes projetos
que impulsionam uma vida e moldam expectativas do futuro, algo que ganhou o belo
nome de utopia', diz um trecho do texto. E foi em nome dessa utopia que ele não
aceitou mais essa imposição. Uma salva ao João”. O texto do João Paulo, editor do
Estado de Minas, defendia que o Brasil tem presidente para os próximos quatro anos
e fazia uma crítica à oposição, que, segundo ele, não é responsável e não assume a
derrota eleitoral, procurando até hoje evitar que a presidenta Dilma comande o Brasil
pelos quatro anos. Foi uma opinião do jornalista, pela qual foi censurado no jornal e,
posteriormente,  foi-lhe  proibido  escrever  qualquer  coisa  sobre  política  no  editorial
“Pensar”, do Estado de Minas. Pode-se pensar, mas pense igual, como quer pensar a
editoria do jornal, como determina a Andrea Neves e o senador Aécio Neves, que há
muito domina Minas Gerais e tem o comando de toda a imprensa. Por essa razão, o
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João Paulo pediu demissão. Não aguentou mais a censura. O que tem de jornalista
em Minas Gerais que não aguenta mais a censura aplicada aos órgãos de imprensa
do Estado pela força do poder econômico, pela batuta da Andrea Neves e do senador
Aécio Neves, que acham que em Minas tudo é deles e só eles podem e mandam! É
muita gente. João Paulo teve a coragem de dizer basta, já não é possível submeter-
se a questões pessoais, que têm de ser dominadas pela diretriz de um jornal. O jornal
que assuma, portanto, que tem uma diretriz clara; que admita apenas aquilo que ele
pensa, mas que não finja ser o jornal dos mineiros, democrático. Queria parabenizar
o  João  Paulo  e  solidarizar-me  com  ele.  Jornalista  corajoso,  intelectual  de  muito
respaldo e reconhecimento em Minas Gerais. Sai do jornal depois de tantos anos,
depois de fazer do caderno Cultura, do Estado de Minas, um editorial e uma coluna
importantes.  Eu queria  deixar  a minha solidariedade a ele,  que finalmente teve a
coragem de não se submeter à censura estabelecida pelo jornal  Estado de Minas.
Muito obrigado.

O deputado Fred Costa  -  Sr.  Presidente,  não vou utilizar  sequer  os  5  minutos.
Minha fala é no sentido conciliador, para que façamos aquilo em que acredito senão o
desejo de todos, o da maioria, e para que possamos votar finalmente. Analisando a
pauta que foi publicada e que está à disposição de cada um de nós, chamaram-me a
atenção três projetos: um fixa o percentual relativo ao ano de 2014 para a revisão
anual dos vencimentos e proventos dos servidores do Ministério Público do Estado de
Minas Gerais. É o Projeto de Lei n° 5.165/2014. Fazendo justiça, nós já tratamos de
outras questões relativas ao Ministério Público. Entendo ser extremamente razoável,
justo e necessário que contemplemos também esses servidores e não acredito que
haja qualquer desconformidade por parte de nenhum parlamentar. No mesmo sentido
e  já  conseguindo  avançar  significativamente,  até  algum  tempo  atrás  havia
parlamentares que se opunham ao Projeto de Lei n° 35/2007, mas hoje todos que
falaram convergiram, independentemente da sigla partidária, para a sua aprovação -
inclusive quem externou ser contra o Tribunal de Justiça falou que vota a seu favor.
Portanto, não vejo motivo para que não seja incluído. Por último, temos de deixar de
lado qualquer tipo de discussão partidária. Eu não sou do PT nem do PSDB. Há um
projeto que é o mote da discussão, que trata de uma questão financeira. Temos um
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empréstimo  do  BNDES que  é  importante  para  o  governo  que  está  findando  seu
trabalho, para o futuro governo, mas, sobretudo, para a sociedade. Precisamos de
recursos para investir em diversas políticas públicas. Esse que está em 2º turno, o
Projeto de Lei nº 5.640/2014, também é fundamental. Concluindo, quero dizer que
não  pedi  que  fosse  incluído  nenhum  projeto  de  lei  de  minha  autoria.  E  quando
estávamos discutindo para chegar a um denominador comum, para chegar a uma
pauta  positiva,  eu  disse  que  continuava  fazendo  questão  de  que  não  entrasse
nenhum projeto de minha autoria. Entendo que todos nós, já que desejamos votar,
vamos, na medida do possível, ser altruístas, abnegados e deixar a vaidade política.
O político  costuma ser  muito  narcisista,  mas estou  falando de todos  nós.  Vamos
deixar isso e vamos votar essa pauta mínima, que são esses três projetos, dos quais
nenhum de nós somos autores e que também não são do governo do PSDB nem do
PT,  mas  do  interesse  coletivo.  Fica  a  minha  sugestão  para  que  esse  seja  o
encaminhamento.

O  deputado  Adelmo  Carneiro  Leão  -  Deputado  Fred  Costa,  embora  seja
interessante a sua proposição, não é aqui  no Plenário e não é com discurso que
vamos fazer a pauta mínima, com uma nova pactuação. Temos de deixar isso muito
claro,  porque  o  Fred  Costa  está  colocando  isso  como  uma  solução.  Exite  uma
comissão de negociação, e lá ele poderá levar a sua proposta. As questões têm de
ser  levadas  para  onde  podem  ser  resolvidas.  Não  é  aqui,  porque  aqui  estamos
discutindo as questões. Existe uma pauta mínima - e o deputado Durval Ângelo está
aqui para comprovar - que ainda não está concluída. Falta pouco. A primeira questão
a que fomos desafiados é cumprir o que foi acordado, porque o combinado não sai
caro. O segundo componente de todos os discursos que fizemos aqui, falando que
poderiam ser incluídos alguns projetos que, não tendo óbice, seriam votados, também
não significa que a pauta está pronta. Existem questões que não estão resolvidas e
que, se não forem resolvidas, nada será votado. Não há essa história de colocarmos
projetos polêmicos em votação, em um perde ou ganha. Aqui não há mais perde ou
ganha. Temos uma fase final para trabalhar que não é a matemática do deputado
Bonifácio Mourão, a quem tenho muito apreço. Essa matemática está errada do ponto
de vista de método e de conteúdo. Não se trata apenas de 17 requerimentos, não se
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trata de 17 vezes 10 vezes 77, porque 77 deputados não vão fazer essa discussão.
Ele está dizendo que toda a Assembleia está em obstrução. Isso é só para inglês ver.
Não  faz  sentido.  Então,  o  Bonifácio  está  errado  em  tudo.  E  existem  outros
componentes  que,  se  forem  colocados,  não  vão  durar  10  minutos;  nós  vamos
trabalhar  por  uma  hora,  duas  horas,  10  horas.  O  tempo  que  for  necessário.  É
importante dizer o seguinte: se isso não for pactuado, nada mais será votado. Se o
acordo feito e consolidado não for cumprido, nada mais. Precisamos cumprir essa
primeira  etapa.  Quero  colocar  algumas  questões  que,  para  mim,  são  muito
relevantes. Sou autor do projeto, um facilitador, pois ele teve a contribuição de muita
gente,  teve  a  contribuição  dos  meus  colegas  parlamentares,  do  Doutor  Wilson
Batista, que foi o relator e mudou o projeto, aprimorou-o, melhorou-o. Na elaboração
do projeto, ouvimos especialistas da área, fizemos consultorias fora do Estado de
Minas  Gerais,  nos  inspiramos  em  projetos  que tramitam  no  Congresso  Nacional,
como um belíssimo projeto  sobre  a  humanização do parto.  É  um absurdo o  que
vivemos neste Estado,  e vou discutir  isso depois,  mesmo que não votemos esse
projeto. Essa questão não é essencial, porque não estou buscando autoria. O que
estou buscando - e pode ser em janeiro, em fevereiro, pode ser outro autor, não tem
problema -  é  que o  projeto  seja  votado.  O  que importa  é  não  aceitarmos,  neste
Estado e neste país, essa situação absurda que está existindo em relação ao parto
das  mulheres.  O  parto  humanizado  é  aquele  que  promove  a  vida,  a  dignidade
humana, o conforto. É um momento de celebração. É isso que queremos. Não é a
minha autoria  que vai fazer  diferença, não. Não faço nenhuma questão disso. Se
houvesse qualquer óbice, não estaria criando qualquer dificuldade para votar outros
projetos que estão aí. Então, essa é a questão que está colocada aqui. Vou dizer para
as moças, para as mulheres que estão aí, que são bravas batalhadoras: vocês estão
esperando há dois anos para ingressar, por meio de um concurso, num tribunal que é
uma excrescência, que é um equívoco do estado democrático e já deveria ter sido
extinto há muito tempo. Eu disse a vocês o seguinte e vou repetir: se esse projeto
entrar na pauta de maneira consensual, não vou colocar óbice porque vejo que não
será a partir de vocês que vamos extinguir o Tribunal de Justiça Militar do Estado de
Minas Gerais, mas também não faço nenhuma questão de votá-lo, por mais que seja
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sacrificado, por mais que vocês tenham merecimento em razão do concurso público,
pois vocês estarão ingressando em algo que deveria ser extinto. Se me permitirem
uma  recomendação,  pelo  talento  de  vocês,  que  são  muito  competentes  e
capacitadas,  deveriam se preparar  para fazer  outros  concursos.  Há muitos  outros
lugares em que o Estado está precisando de gente qualificada como vocês. Se o
projeto vier para a pauta, votarei nele, mas sou alguém que não vai se mover para
que esse projeto entre em pauta. Se quero extinguir o Tribunal de Justiça Militar do
Estado de Minas Gerais, se o considero um equívoco do estado democrático e, mais
do que isso, se acho que ele deve ser extinto, sinceramente, não vou fazer nenhum
esforço para que esse projeto entre na pauta. Se alguém o colocar na pauta, não é
por ele que vou acabar. Mas o meu compromisso, a minha responsabilidade, o meu
dever  de  representar  o  interesse  público  está  acima  desse  projeto.  O  interesse
público, que entendo necessário, fundamental, que trata da questão dos servidores
públicos, está acima desse projeto. Paro por aqui porque, como disse inicialmente,
teremos outras oportunidades para continuar a nossa reflexão. Muito obrigado.

O deputado Gustavo Corrêa - Sr. Presidente, serei extremamente breve e rápido
em minhas colocações, indo ao encontro do que V. Exa. falou. Todos os deputados
que nos antecederam aqui estão, como disse V. Exa., desarmados; acredito que é o
espírito natalino. Então, da mesma forma que V. Exa.,  tenho certeza de que aqui
estão  homens  e  mulheres  que  têm  suas  responsabilidades;  com  certeza,  todos,
independentemente de sua coloração partidária, querem ver o melhor para o povo de
Minas  Gerais.  Então,  da  mesma  forma  que  V.  Exa.  sugeriu,  gostaria  que  se
suspendessem os trabalhos por algum tempo a fim de, todos juntos - até porque o
futuro líder do próximo governo acaba de retornar, o deputado Durval Ângelo, e pode
nos trazer novas informações - buscarmos o entendimento e fazermos uma pauta
mínima.  É  importante,  porém,  presidente,  salientar  que  as  vaidades  pessoais  e,
sobretudo,  os  interesses  políticos  não  devem  ser  colocados  em  primeiro  plano,
impedindo que o direito adquirido por meio do esforço e trabalho de vários que aqui
se encontram seja perdido e jogado ao ar. Então, solicito de V. Exa. exatamente essa
suspensão para buscarmos o entendimento, até porque tenho certeza de que vários
dos aqui presentes têm exatamente procurado o caminho sugerido por V. Exa.
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O presidente - Atendendo à identidade que V. Exa. teve com minha fala, espero que
todos  os  deputados  da  Maioria  e  da  Minoria  estejam  identificados  com  as
dificuldades,  para  darem  solução  a  um  problema  de  desencontro  de  opiniões  e
posições.  Esperamos que essa suspensão dos trabalhos seja coroada de êxito  e
entendimento final, com uma pauta mínima.

Suspensão da Reunião
O  presidente  -  A  presidência  vai  suspender  a  reunião  por  15  minutos  para

entendimentos entre as lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na
pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião
O presidente (deputado Sargento Rodrigues) - Estão reabertos os trabalhos.

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  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. Levanta-se a reunião.

ATA DA 24ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 18/12/2014

Presidência do Deputado Hely Tarqüínio
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª

Fase: Questões de Ordem - Encerramento.
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 -
Bonifácio Mourão -  Bosco -  Carlos Henrique -  Carlos  Mosconi  -  Carlos  Pimenta -
Cássio Soares - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró
Marra - Duarte Bechir - Durval Ângelo - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fábio
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Cherem - Fred Costa - Gil  Pereira -  Gilberto Abramo -  Gustavo Corrêa - Gustavo
Perrella - Gustavo Valadares - Inácio Franco - Jayro Lessa - João Leite - João Vítor
Xavier - Lafayette de Andrada - Leonídio Bouças - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz
Humberto Carneiro -  Luzia Ferreira -  Maria Tereza Lara -  Mário Henrique Caixa -
Marques Abreu - Neilando Pimenta - Paulo Guedes - Paulo Lamac - Pinduca Ferreira
- Pompílio Canavez - Rogério Correia - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Sargento
Rodrigues -  Sávio Souza Cruz -  Sebastião Costa -  Tadeu Martins  Leite - Ulysses
Gomes - Vanderlei Miranda - Wander Borges - Zé Maia.

Abertura
O presidente (deputado Hely Tarqüínio) - Às 20 horas, 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
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
Parte  da  reunião,  em  sua  1ª  Fase,  com  a  apreciação  de  pareceres  e  de
requerimentos.

Questões de Ordem
O deputado Fred Costa - Agradeço, Sr. Presidente. Dando continuidade, quero me

referir agora ao deputado Célio Moreira, cujas características são muito evidentes.
Dentre as várias qualidades, talvez a que mais marque é a galhardia, o fervor que
dedica  a  cada uma das  suas  defesas  naquilo  que entende ser  o  melhor  para  a
sociedade. Não tenho dúvida de que sua coragem também fará falta nesta Casa.
Tenho de felicitar o deputado Adelmo Carneiro Leão por ter conseguido chegar ao seu
objetivo nas eleições recentes. Com certeza dignificará a representação do Estado de
Minas Gerais.  Você,  com sua competência,  qualificação e retidão,  reúne todos os
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predicados para ser um bom parlamentar em Brasília, assim como foi ao longo de sua
vida pública aqui, na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Por vários
momentos, estivemos em polos divergentes e antagônicos de discussões nesta Casa,
desde a questão das armas, por exemplo. Eu defendo o armamento não só para as
guardas municipais, mas também para aqueles cidadãos que optarem por isso. E V.
Exa.  defendeu,  com  muita  coragem,  posição  contrária,  mesmo  sabendo  que  a
violência,  infelizmente,  só  cresce  em  nosso  país,  e  poderia  ser  uma  posição
minoritária, fugindo ao clamor popular. Mas, com sua convicção, com sua coragem,
não se furtou a ter sua opinião registrada, inclusive no voto. E hoje, no dia de sua
despedida, mais uma vez, não fugiu as suas convicções, mesmo com toda a pressão
exercida  por  mim  mesmo e  pelas  galerias,  demonstrando  que  a  sua  coragem  e
também a sua coerência são marcas fundamentais e que nada faz você deixar de
seguir o seu plano e a sua coerência. Desejo também a V. Exa. muito sucesso na sua
caminhada. Quero aqui citar também o colega e amigo Zé Maia. Ele demonstrou não
só denodo, mas também um sentimento de grupo singular, acreditando em um projeto
político de curto, médio e longo prazos. Foi considerado, aos olhos de alguns, até
camicase no plano individual, mas com um sentimento de valor, de coletividade, de
grupo, com um projeto político maior realmente singular. Você vai fazer muita falta
aqui. V. Exa. e o deputado Célio Moreira nos surpreenderam ao não conseguirem ser
reconduzidos  a  esta  Casa,  já  que  faziam  um  trabalho  muito  eficaz  não  só  no
Parlamento,  mas também  junto  às  suas  bases.  Infelizmente  para  o  povo  mineiro
houve essa surpresa negativa; vocês farão muita falta nesta Casa. Não por acaso,
deixei por último Sebastião Costa, esse que é, para mim, um douto professor, de um
bom senso e uma lucidez difíceis de serem encontrados. Recordo-me de quando me
falou  que  seria  candidato  ao  Tribunal  de  Contas,  postulando  uma cadeira  como
conselheiro. No primeiro dia, disse-lhe que iria apoiá-lo, e assim o fiz do princípio ao
fim. E, ao término da votação, quando infelizmente houve uma surpresa negativa para
o  momento  -  não  que  o  que  tivesse  sido  eleito  não  reunisse  as  qualidades
necessárias  -,  mostrou-se de  uma tranquilidade difícil  de ser vista,  principalmente
porque entendíamos que ele era o favorito. E se não foi o favorito, escolhido naquele
momento, posso dizer que talvez seja o favorito no coração de todos os colegas. Ele
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é realmente uma pessoa que tem um sentimento paternal, sobretudo em relação aos
que temos idade para ser seus filhos. Quantas vezes ele, com sua fala mansa, mas
prodigiosa  em  sabedoria,  acalmou  seus  pares  nos  momentos  de  debates  e
discussões mais eloquentes. Seu filho muito bem o representou nas urnas, mas, por
circunstâncias  que  nos  fogem  ao  controle,  infelizmente  não  estará  convivendo
conosco momentaneamente. Na condição de primeiro suplente, faço votos de que ele
esteja muito em breve aqui conosco. Tenho a certeza de que filho de peixe peixinho é.
Sebastião Costa, em determinado momento, aqui, acharam que eu era seu parente, o
que foi motivo de muito orgulho para mim. Se tivesse eu 1/10 da sua capacidade,
estaria muito feliz. Termino minhas palavras lembrando que Platão, em sua obra  A
República, alertava para a importância e o papel do professor na construção plena de
um cidadão. E, fazendo uma metáfora, digo que você, sem sombra de dúvida, foi um
professor nesta Casa, para mim e para tantos outros. Digo também que cada um dos
senhores e das senhoras têm uma longa história de serviços prestados, e nós - que
estamos aqui hoje, mas sabemos que somos passageiros, - podemos mensurar o
quanto é difícil ter chegado a esta Casa; mas muito mais difícil que isso é construir
uma história coroada de êxito como a de vocês, que deixam, momentaneamente, os
mandatos eletivos com a consciência tranquila, sabendo que fizeram o que de melhor
poderiam  fazer.  Nossos  cumprimentos  a  todos.  Queira  Deus  que  tenham  saúde,
sejam  felizes  e  continuem  essa  bela  trajetória,  essa  história  de  serviço  ao  bem
comum.

O deputado Alencar da Silveira Jr. - Sr. Presidente, não posso deixar de lembrar a
televisão que criei, a TV Assembleia. Acho que sou o último a falar, mas não podia
deixar de fazê-lo. O Adelmo sempre foi um grande colaborador e companheiro, que
nos ajudou na reformulação dessa TV. Porque senão o Gustavo vai falar que eu criei
a TV Assembleia, mas que o Dinis e esta Mesa fizeram-na virar HD, CD, e não sei
quê. Estou aqui para sinalizar a todos os companheiros que foi por isso que ela virou
a televisão que é hoje, pela nossa participação na Mesa - não é, Adelmo? Acho que
temos de falar  um até breve a todos; um até breve ao Adelmo, que vai estar em
Brasília. Porque, desde a primeira hora, ele falou que estava saindo da Assembleia
para disputar um cargo em Brasília, para fazer a diferença lá. O Adelmo sempre fez a
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diferença aqui, sempre foi companheiro e amigo do PDT. Ele começou a participar da
Unale, dos congressos, levando uma mensagem não partidária, mas, acima de tudo,
de fortalecimento do Poder Legislativo. O companheiro Adelmo Leão vai fazer muita
falta  nesta  Casa.  Ao falar  da  Luzia,  lembro-me dela  quando comecei  na  carreira
política.  Quando  fui  eleito  para  a  câmara  de  Vereadores  -  eu  era  o  mais  novo
vereador de Belo Horizonte -, chamava-a de tia Luzia, porque ela já trabalhava com o
Arutana Cobério Terena. Ela era chefe de gabinete do Arutana, do Partido Comunista.
E o Arutana foi presidente da Câmara de Vereadores de Belo Horizonte. Ela fez um
belíssimo trabalho com o Arutana. Depois o Arutana foi ser juiz, e com isso ela se
enfronhou na política, pois estava no seu sangue. Ela chegou a ser vereadora. Foi
uma exemplar presidente da Câmara e prefeita em exercício. E ela será prefeita de
Belo Horizonte, pois vai deixar de trabalhar em toda a Minas Gerais - já vou anunciar
isso a vocês - e terá mais tempo para se dedicar a Belo Horizonte. Ela é uma pessoa
que já trabalha por Belo Horizonte. Todos gostam dela. Ela tem a classe dos taxistas
e vários outros segmentos ao seu lado. É uma pessoa que já fez a diferença em Belo
Horizonte,  desde  quando  era  presidente  da  Câmara,  vereadora  e  prefeita  em
exercício. Tenho certeza, Luzia, de que estaremos juntos. Belo Horizonte precisa de
mulheres como você, e está na hora de a cidade incorporar uma mulher que conhece
a vida do belo-horizontino. Vamos estar juntos. Com certeza, ela estará muito próxima
desta Casa, porque faz uma boa política e tem responsabilidade com Belo Horizonte.
Então use o meu mandato, e não só você, mas também o Adelmo. O Sebastião Costa
é um professor. Ele conversa baixinho, chega e mostra a situação. Foi um grande
professor para todos nós. É uma pessoa de quem aprendemos a gostar, a gostar do
seu jeito. Torcemos para que seu filho viesse para cá, mas acho que chegará a sua
hora. Sem dúvida, o Sebastião Costa é um companheiro, um amigo, uma pessoa que
sabe dar conselhos, professor de todos nós. Aprendemos a gostar do Tião, da sua
conversa  baixinha,  de  chegar,  falar,  de  ter  jeito  para  isso  e  aquilo,  sempre  na
legalidade, mostrando que ser parlamentar é, acima de tudo, ter compromisso com a
população. O parecer é contra ou a favor, sempre dentro da lei. Sempre foi assim. O
Tião Costa é um grande companheiro. Não podemos falar pouco do deputado Célio
Moreira. Ele e o deputado Zé Maia, na minha opinião - e eu falava isso durante toda a



2321
____________________________________________________________________________

campanha  -,  são dois  deputados...  O  deputado  Célio  Moreira,  deputado Gustavo
Corrêa - vamos só lembrar disso -, não tem fim de semana, não tem sábado, domingo
e feriado.  Ele entra no carro e visita  todas as bases,  está presente em todas as
cidades. Acima de tudo, ele acredita muito no ser humano e nas pessoas. Acho que
os poucos votos que faltaram para o deputado Célio Moreira faltaram por ele acreditar
muito  em  pessoas  que  não  tinham,  de  repente,  a  credibilidade  para  falar  o  que
falaram  para  ele.  Muitas  e  muitas  vezes,  durante  toda  essa  campanha  eleitoral,
tivemos oportunidade de almoçar com o deputado Gustavo Corrêa. Nós brigávamos,
e ele afirmava: “Não, essa pessoa...” Eu dizia: “Deputado Célio Moreira não é.” E ele
dizia: “Mas eu acredito”. E por acreditar tanto, acho, teve esse tropeçozinho, porque o
deputado  Célio  Moreira  tem  disposição  para  continuar  trabalhando.  Use  o  meu
mandato também, deputado Célio Moreira, meu companheiro. Estamos à disposição,
meu  mandato  está  para  ajudar  as  pessoas  que  acreditaram  em  você.  Pode  ter
certeza absoluta de que você fará diferença, e acho que já estão começando a sentir
falta  da  sua  presença  nesta  cidade.  Você  é  um  guerreiro.  Você  começou  como
vereador em Belo Horizonte, trabalhando no Barreiro. Nessa eleição houve um erro:
você  acreditou  demais  em  pessoas  que  não  tinham  condições  de  ter  todo  esse
crédito, você ajudou muito e não teve retorno. Vamos só lembrar: você ajudou demais
algumas localidades e,  na hora de votar,  votaram no que comprou um voto e se
esqueceram de trabalhadores e lutadores como você. Mas tenho certeza de que isso
está acabando e de que teremos condição de começar  a  mudar esse Brasil,  por
exemplo, com a unificação das eleições nos 77 mais votados. Porque, se tivesse isso,
você  com  certeza  estaria  aqui.  Falar  do  deputado  Zé  Maia  é  falar,  como  todos
disseram, de uma pessoa séria, de uma pessoa que tem firmeza. Ele foi nosso colega
em três mandatos - não é, deputado Zé Maia? - e soube pegar a credibilidade da
população, soube dirigir sempre os trabalhos, soube sempre mostrar que veio aqui
também para trabalhar. O deputado Zé Maia é um grande companheiro. Acho que
sou o último a falar, você vai falar também, mexicano? Temos de lembrar que é lógico
que estamos chateados pela falta dos companheiros. Não é a mesma coisa não ver
de  volta  os  deputados  Célio  Moreira,  Zé  Maia  e  Sebastião  Costa  e  não  ver  a
deputada Luzia Ferreira indo para Brasília e podendo trabalhar lá. Só se lembrem de
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que  as  portas  aqui  estão  abertas.  Estamos  aqui  para  dizer  o  seguinte:  contem
conosco.  Papai  do  Céu  sabe  que  nada  nesta  vida  vem  por  acaso,  tudo  o  que
acontece é um aprendizado para nós. Acho que nosso caminho já está marcado, e ali
temos de passar. Esse tropeção que vocês tiveram agora lhes dará mais força. Quero
lembrar que, em uma eleição passada, eu disse que já estava eleito, que não iria
trabalhar  mais.  Eu  fiquei  na  primeira  suplência  por  causa de trezentos  e  poucos
votos. Vi, há 12 anos atrás, quando fiquei na primeira suplência, quais eram os meus
amigos e quais eram os amigos do meu mandato. De lá para cá, tive consciência
para saber reconhecer os meus amigos e os amigos do meu mandato. E isso foi
muito bom, fez-me crescer. Lembro-me perfeitamente de quando estava indo para
Cabo Frio com a Júlia - isso foi há 12 anos, ela estava com um aninho -, depois das
eleições.  Encontrei-me com o Aécio  no  hangar  e  ele  disse:  “Vou tomar  conta  do
Alencar”.  Ele  criou  a  Secretaria  da  Reforma  Agrária,  meu  primeiro  secretariado,
depois me deixou dentro da Assembleia. Ajudamos a eleger o Marcelo prefeito, e eu
continuei.  Isso  me deu  condição  de saber  quem  é meu  amigo  e  amigo  do  meu
mandato.  Sabemos da importância de cada voto.  De lá  para cá,  foram mais  três
mandatos, e estamos inteirando o oitavo. Tudo isso vamos ficar sabendo hoje. Você,
Adelmo, a Luzia, o Zé Maia, o Tião, o Mosconi  são tantos que penso o seguinte:
levantar, sacudir a poeira e, daqui a pouco, dar a volta por cima. Deus proteja todos
vocês. Usem meu mandato. Contem sempre com minha amizade, com meu carinho
e, acima de tudo, com minha ajuda. Estou aí. Força, juntos.

O  deputado  Wander  Borges  -  Presidente,  demais  colegas,  fiz  questão  de
permanecer até o final tendo em vista o que foi falado pelo nobre deputado Alencar. A
vida  pública  é  forjada  de  alguns  encaminhamentos,  os  anos  vão  passando.  Na
primeira eleição que disputei, por incrível que pareça, perdemos em todas as seções.
Eu era candidato a vice-prefeito da minha cidade, a Vila Real de Nossa Senhora da
Conceição do Sabará , meu companheiro. Aquilo gerou uma indignação plena. “Meu
Deus, vai perder em tudo?” Não ganhei em nenhuma. Perdemos em todas as seções.
Eu disputei com o ex-prefeito dois mandatos. Ele é meu amigo, o Marcelo, que está
aí. De lá para cá, fizemos essa trajetória. Depois perdemos mais uma como candidato
a deputado estadual.  Posteriormente fomos candidato a prefeito, fomos tocando e
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chegamos  aqui.  Quero  trazer  meu  carinho  e  meu  respeito  aos  nobres  colegas.
Adelmo,  tivemos nosso embate republicano institucional.  Você usou o Regimento,
que está aí para ser usado, faz parte do jogo, mas isso não nos deixa menor, pela
nossa trajetória.  Discuti  um pouco as eleições de Itamarandiba com você, sempre
desejando boa sorte. Acho que você pode encarnar, com todas qualidades que tem, a
questão do municipalismo no Congresso Nacional, na matriz orçamentária. Você tem
o meu respeito, a minha admiração, sobretudo pela pessoa, pela sua trajetória, pois
são  anos  e  anos  de  dedicação  à  vida  pública,  à  medicina.  Você  é  um  grande
estudioso, e tenho certeza que Brasília ganha muito em vários aspectos, sobretudo
em alguns que V. Exa. carrega, que fazem parte de V. Exa.: ética, retidão, respeito à
coisa pública. Brasília precisa disso. Que Deus o acompanhe. Seja feliz. Peço que
nos represente. Afinal de contas, também estou aqui para ser representado por V.
Exa., minha amiga Luzia, PPS, PCB e por aí afora. Lembro-me de quando, há algum
tempo atrás - se eu não tiver com a memória muito ruim - o Célio de Castro era
candidato a prefeito de Belo Horizonte e o Marcos Santana a vice-prefeito pelo PPS.
Foi uma luta tremenda. Ouvíamos falar  da Luzia. Que Luzia é essa? A Luzia que
ganhou para vereadora, a Luzia amiga do Juca, amiga do Paulo Elisiário e de tantos
outros  companheiros.  Ela  chegou  a  Sabará  e  arrumou  uns  votinhos  lá  também.
Contaram uma história muito complicada. Chegaram ela, o Fábio Avelar, o Marcos
Santana - acho que o Marcos já havia saído da prefeitura e era candidato a deputado
federal. Então, Zé Maia, eles entraram lá, num processo extremamente complicado,
as eleições muito acirradas, e alguém falou: “Não entra aqui não, porque aqui a coisa
é diferente.” Mas aquilo foi só uma passagem - não é Luzia? Daí construímos essa
grande amizade, esse grande respeito por você, também como vereadora. Lembro-
me da coligação que fizemos - PT, PSDB, sob a tutela do PSD - , a fim de eleger o
prefeito  Márcio  Lacerda,  com  a  contribuição  de  vocês,  daqueles  que  militavam
principalmente em Belo Horizonte, como o deputado Célio Moreira, que havia sido
vereador por Belo Horizonte. E ali nós afinamos, como se diz na roça, a nossa viola.
V. Exa. diz aí um até breve, e aqui temos de falar de vitória, de derrota. Lembro-me
de um fato. Meu irmão foi prefeito da cidade de Sabará e, faltando um ano e meio
para as eleições, alguém disse: “Olhe, se continuar do jeito que seu irmão está, vocês
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vão perder as eleições”. Eu disse: “Em determinado momento, a derrota, dependendo
do ângulo em que ela é organizada, pode ser uma grande vitória”.  Geralmente a
gente  quer  continuar,  quer  ter  aquele  encaminhamento,  mas  às  vezes  é  preciso
também um momento de reflexão, porque são anos e anos a fio de dedicação. Quero
lembrar aqui uma passagem do saudoso senador Eliseu Resende, meu companheiro,
meu  amigo,  amigo  do  meu  pai,  dos  meus  familiares.  O  Eliseu,  já  um  pouco
adoentado, meses antes de falecer, mesmo tendo feito aquela cirurgia em São Paulo,
disse num determinado momento, no Jaraguá, na região em que ele morava - ele
morava aqui, no Rio e em Brasília: “É engraçada a vida pública. Às vezes a gente
corre, corre, corre e procura não sei quê; e a gente morre sem entender o que nós
procuramos”. A vida é fazer, e ele disse: “Fiz a vida toda. Acho que fiz muito, mas
chega uma hora  em que a  gente  tem de refletir”.  Logo depois,  dois  meses,  três
meses, ele partiu desta. Mas fica aqui essa admiração por cada um de vocês, como o
Célio, com quem tive oportunidade de partilhar ações. E há uma questão particular.
Fiquei  privado  do  convívio  dos  colegas  e  amigos  durante  três  anos,  quando
secretário, e vi  um Célio diferente. Faltando aproximadamente quatro dias para as
eleições, nós subimos no caminhão para pedir voto para o Aécio, até numa imitação
ao  nosso  colega  Rogério  Correia.  E  não  é  que  a  coisa  é  boa,  Célio!  É  um
aprendizado bacana aquele negócio de andar no caminhão pedindo votos, porque
uns falam assim (- Gesticula positivamente com o polegar.);  outros falam assim (-
Gesticula negativamente com o polegar.) Tem de tudo um pouco. Foi um momento
muito  interessante,  porque  a  gente  acaba  aprendendo  até  a  respeitar  mais  os
colegas, que são 77, sendo cada um de um jeito, cada um de um lado; quando chega
a quinta-feira, todo mundo viaja, cada um buscando seu encaminhamento. Às vezes
nem sempre você se afina com todos, mas há alguns que são mais próximos. Quero
desejar-lhe êxito e dar-lhe um abraço muito carinhoso. A você Tião, eu gostaria de
render uma homenagem. Quero dizer que fico triste de você estar indo embora, muito
triste. Sei que você está muito animado. Com essa minha ausência daqui por três
anos, perdi a grande oportunidade de aprender mais com você. Não sei se observou,
mas, todas as vezes em que nos encontrávamos, eu queria prosear com você. Eu
queria, infelizmente, não ser egoísta,  mas sugar um pouco mais de você,  da sua
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sabedoria, do seu jeito de ser, do seu jeito ameno, carinhoso, fraterno, com essa voz
mansa - podemos até dizer doce e angelical. Sabe, Tião, você vai sair daqui, mas há
um outro companheiro que diz que nem sempre as pessoas de quem a gente gosta
são aquelas com quem precisamos conversar todos os dias, mas sim aquelas em
quem a gente pensa carinhosamente todo dia. São aqueles que quando falam, como
o Sebastião  Costa,  de  quem a gente  se  lembra  com saudade,  carinho,  amor  ao
próximo,  fraternidade.  Quem  aqui  não  gosta  do  Sebastião  Helvécio,  que  hoje  é
conselheiro do Tribunal de Contas? Esta Casa é a nossa Casa, a Casa do povo.
Então faça daqui também a sua casa, a casa do seu filho. A vida pública é assim. Seu
moleque está com 26 anos e teve mais de 40 mil votos. Daqui a pouquinho nós, por
circunstâncias das questões divinas, vamos passando. A nossa passagem aqui é tão
rápida! Quando cada um olha para trás, como disse aqui o Alencar, são sete, oito
mandatos, cinco; o outro foi prefeito; o outro vereador. Realmente chega o momento
em que vamos passando por essa grande avenida. Entretanto, fica o legado: o legado
da história, da retidão, do caráter e do amor à causa pública. Amor esse que você
dedicou às comissões, juntamente com o nosso colega Zé Maia. Quantas vezes o Zé
Maia  foi  tão  mal  compreendido  aqui  porque...  Xingado?  Bota  xingado  nisso.  Foi
ameaçado, tendo de sair escoltado pela polícia. Mas, afinal de contas, é o jogo. O
Rogério  jogava para a  plateia,  e  você segurava.  Agora  vai  acontecer  o  contrário,
alguém vai jogar para a plateia, e o Rogério vai ter de segurar. Mas esse é o exercício
das divergências, buscando a convergência e o bem comum. Um, com as próprias
razões;  e,  você,  com  as  suas  razões,  constitucionais,  legais,  jurídicas,  soube
representar bem. Então, da mesma forma que os meus amigos disseram, esse é um
até breve, viu, Maia? Se há algumas lamentações para serem feitas, digo que você,
Mosconi, Célio, Luzia, que foi para o plano federal, e o Sebastião são pessoas que
realmente vão fazer  falta.  O aprendizado da política não se escreve nos livros;  o
aprendizado da política é a construção do dia a dia, é entender sentimento, é colocar-
se no lugar do outro e sentir o que o outro está sentindo, é entender que se pode
fazer mais. Fica o meu abraço carinhoso a todos vocês e aos outros companheiros
que aqui não estão, como o Romel Anízio, figuraça, sujeito de uma excepcionalidade
grande demais, e a Maria Tereza.  Mas a vida é assim,  é vida que segue.  Quero
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desejar  duas  coisas,  Tião:  saúde  e  muita  paz.  O  resto,  meus  amigos,  vamos
arranjando por aí afora. Muito obrigado. Vão com Deus e um bom Natal. Felicidades.

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 extraordinária de amanhã, dia 19, às 9 horas, nos termos do edital
de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 22ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 18/12/2014
Às 9h3min,  comparecem na Sala  das Comissões os deputados Zé Maia,  Jayro

Lessa, Gustavo Corrêa (substituindo o deputado João Vítor Xavier, por indicação da
liderança do BTR), Duarte Bechir (substituindo o deputado Lafayette de Andrada, por
indicação da liderança do BTR) e Rogério Correia (substituindo o deputado Ulysses
Gomes,  por  indicação  da  liderança  do  Bloco  Minas  Sem  Censura),  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. Os Projetos de Lei nºs 3.507/2012, 3775, 4.048,
4.508 e 4.820/2013 e 4.961, 4.993, 4.999, 5.065, 5.131, 5.196, 5.205, 5.241, 5.265,
5.294,  5.438,  5.495, 5.498,  5.592,  5.611 e 5.626/2014 são retirados da pauta por
determinação do presidente por não cumprirem pressupostos regimentais. 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
5.262/2014 com a Emenda nº  1,  da  Comissão de Constituição e Justiça  (relator:
deputado  Zé  Maia,  em  virtude  de  redistribuição).  O  parecer  que  conclui  pela
aprovação do Projeto de Lei  nº 4.797/2013 na forma do Substitutivo nº  2,  e pela
rejeição do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, tem a discussão
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adiada  atendendo-se  a  requerimento  do  deputado  Jayro  Lessa,  aprovado  pela
comissão. O parecer sobre o Projeto de Lei nº 5.219/2014, no 1º turno, deixa de ser
apreciado em virtude de solicitação de prazo regimental  pelo relator,  deputado Zé
Maia.  São  distribuídos  em  avulso  os  pareceres  que  concluem  pela  rejeição  do
Substitutivo nº 1 apresentado ao Projeto de Lei nº 5.499/2014, e pela aprovação do
Projeto  de  Lei  nº  5.610/2014  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  da  Comissão  de
Administração Pública.  Na fase  de discussão do parecer  do  relator,  deputado Zé
Maia,  que  conclui  pela  ratificação  por  meio  de  projeto  de  resolução  do  Regime
Especial de Tributação encaminhado pela Mensagem nº 721/2014, no turno único, o
presidente  defere  o  pedido  de  vista  do  deputado  Rogério  Correia.  Cumprida  a
finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,  convoca  os
membros da comissão para as reuniões extraordinárias de hoje, às 14 e às 20 horas,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2014.
Zé Maia, presidente - Lafayette de Andrada - Gustavo Corrêa - Duarte Bechir.

ATA DA 11ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA E DE MEMBROS DAS COMISSÕES

PERMANENTES - § 1º DO ART. 204 DO REGIMENTO INTERNO NA 4ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 18/12/2014

Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Zé Maia, João
Vítor Xavier, Lafayette de Andrada, Gustavo Corrêa e Wander Borges (substituindo o
deputado Romel Anízio, por indicação da liderança do BAM), membros da Comissão
de  Fiscalização  Financeira  e  Orçamentária.  Havendo  número  regimental,  o
presidente, deputado Zé Maia, declara aberta a reunião e dispensa a leitura da ata da
reunião  anterior,  a  qual  é  dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da
comissão presentes.  A presidência informa que a reunião se destina a apreciar  a
matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da comissão. Passa-se à
1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de
pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação  do  Plenário.  A  presidência
determina a distribuição em avulso dos pareceres, dos quais é relator, que concluem
pela aprovação, em turno único, dos Projetos nºs 5.496/2014 com as Emendas nºs 32
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e 33, apresentadas por parlamentares, com as Emendas nºs 36 a 38, 40, 42 a 45, 47
a 54, 56 a 58 e 61 a 82, apresentadas pela Comissão de Participação Popular; com
as Subemendas nº 1 às Emendas nºs 31, 39, 41, 46, 55, 59 e 60 e com as Emendas
nºs 84 a 144, apresentadas ao final do parecer, e pela rejeição das Emendas nºs 3 a
25, 34, 35 e 83; e 5.497/2014 com as Emendas nºs 1 a 8, 14 a 20, 38 a 40, 42 a 48,
51 a 87, 89, 91 a 112, 118 a 127, 136 a 150, 153 a 173, 176 a 210, 212, 215 a 228,
234, 244 a 258, 266 a 320, 322 a 383, 385 a 388, 390, 391, 403 a 405, 410, 411, 416
a 426, 468 a 471, apresentadas por parlamentares, com as Emendas nºs 427 a 463,
465 e 466, apresentadas pela Comissão de Participação Popular, com a Emenda nº
214, apresentada pela Comissão Extraordinária das Águas, com a Subemenda nº 1 à
Emenda nº 213 e com as Emendas nºs 478 a 526, apresentadas ao final do parecer,
e pela rejeição das Emendas nºs 9 a 13, 21 a 37, 41, 49, 50, 88, 90, 113 a 117, 128 a
135, 151, 152, 174, 175, 211, 229 a 233, 235 a 243, 259 a 265, 321, 384, 389, 392 a
402, 406 a 409, 412 a 415, 467, 472 a 477. Cumprida a finalidade da reunião, a
presidência  agradece  a  presença  de  todos,  desconvoca  a  reunião  de  hoje  às,
20h30min, e convoca os membros da comissão para a reunião de hoje, às 20h35min,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2014.
Zé Maia, presidente - Lafayette de Andrada - Gustavo Corrêa - Sebastião Costa -

Antônio Carlos Arantes - Duarte Bechir - Wander Borges.
ATA DA 18ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 4ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 18/12/2014
Às 14h36min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Luiz Humberto

Carneiro, Pompílio Canavez (substituindo o deputado Gilberto Abramo, por indicação
da Liderança do BMSC) e Rômulo Viegas (substituindo o deputado Doutor Wilson
Batista,  por  indicação da Liderança do BTR),  membros  da  supracitada comissão.
Havendo número regimental, o presidente, deputado Luiz Humberto Carneiro, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado Pompílio
Canavez, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e
é  subscrita  pelos  membros  da  comissão  presentes.  A  presidência  suspende  os
trabalhos.  Reabertos  os  trabalhos  às  17h35min,  registra-se  a  presença  dos
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deputados Luiz Humberto Carneiro, Gilberto Abramo e Lafayette de Andrada. 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  Parecer  de  Redação  Final  do  Projeto  de  Lei  nº  5.640/2014
(relator: deputado Gilberto Abramo). 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 dezembro de 2014.
Gilberto Abramo, presidente - Lafayette de Andrada - Duarte Bechir.
ATA DA 23ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª
LEGISLATURA, EM 18/12/2014

Às 20h2min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Zé Maia, Lafayette
de Andrada, Gustavo Corrêa e Duarte Bechir  (substituindo o deputado João Vítor
Xavier,  por  indicação  da  Liderança  do  BTR),  membros  da  supracitada  comissão.
Havendo  número  regimental,  o  presidente,  deputado  Zé  Maia,  declara  aberta  a
reunião e dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e
é  subscrita  pelos  membros  da  comissão  presentes.  A presidência  informa  que  a
reunião  se  destina  a  apreciar  a  matéria  constante  na  pauta  e  a  discutir  e  votar
proposições  da  comissão.  A seguir,  comunica  o  recebimento  de  correspondência
publicada no  Diário  do Legislativo em 18/12/2014:  ofícios  dos Srs.  Sidnei  Borges
Fidalgo, diretor do Departamento de Execução e Avaliação do PNSP, da Secretaria
Nacional de Segurança Pública; e Djair Fiorillo Lopes, diretor do Departamento de
Gestão  Interna  da  Secretaria  Executiva  do  Ministério  da  Integração  Nacional.
Suspende-se a reunião. São retirados de pauta por determinação do Presidente a
Mensagem nº 715/2014 e os Projetos de Lei nºs 3.775, 4.048, 4.508 e 4.820/2013, e
4.961, 4.993, 4.999, 5.065, 5.131, 5.196, 5.205, 5.241, 5.265, 5.294, 5.438, 5.495,
5.498,  5.592,  5.611 e 5.626/2014 por  não cumprirem pressupostos regimentais,  e
5.262/2014 por haver sido apreciado em reunião anterior. 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.  Às  20h46min  são  reabertos  os
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trabalhos com a presença dos deputados Zé Maia, Lafayette de Andrada, Gustavo
Corrêa, Sebastião Costa e Wander Borges (substituindo o deputado Romel Anízio,
por indicação do BAM), membros da supracitada comissão. Estão presentes também
os deputados Antônio Carlos Arantes, Duarte Bechir e Fred Costa. Após discussão e
votação,  são  aprovados,  cada  um  por  sua  vez,  os  seguintes  pareceres:  pela
aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.507/2012 na forma do Substitutivo nº 1
ao vencido no 1º turno (relator: deputado Lafayette de Andrada); pela aprovação, no
1º turno, do Projetos de Lei nºs 4.797/2013 na forma do Substitutivo nº 2,  e pela
rejeição  do  Substitutivo  nº  1,  da  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  (relator:
deputado  Lafayette  de  Andrada);  5.219/2014  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  da
Comissão  de Constituição  e  Justiça  (relator:  deputado  Lafayette  de  Andrada,  em
virtude de redistribuição); 5.610/2014 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de
Administração Pública (relator: deputado Zé Maia); e pela rejeição do Substitutivo nº 1
apresentado ao Projeto de Lei nº 5.499/2014. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem
do Dia), que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a
apreciação do Plenário. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são
aprovados  os  Pareceres  de  Redação  Final  dos  Projetos  de  Lei  nºs  4.109  e
4.291/2013; e 4.867, 4.991, 5.167, 5.223, 5.344, 5.371, 5.372, 5.416, 5.417, 5.425,
5.427,  5.536,  5.539,  5.458  e  5.478/2014.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a
presidência agradece a presença de todos, convoca os membros da comissão para a
reunião  extraordinária,  de  amanhã,  às  9  horas  para  apreciação  do  parecer  da
Mensagem nº 715/2014, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2014.
Zé Maia, presidente - Lafayette de Andrada - Fabiano Tolentino - Wander Borges.

ATA DA 12ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA E DE MEMBROS DAS COMISSÕES

PERMANENTES - § 1º DO ART. 204 DO REGIMENTO INTERNO NA 4ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 18/12/2014

Às  20h41min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  Zé  Maia,
Lafayette de Andrada, Gustavo Corrêa e Sebastião Costa, membros da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária; os deputados Antônio Carlos Arantes, Duarte
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Bechir  e  Fred  Costa,  membros  da  Comissão  de  Membros  das  Comissões
Permanentes - § 1º do Art. 204 do Regimento Interno. Havendo número regimental, o
presidente, deputado Zé Maia, declara aberta a reunião e dispensa a leitura da ata da
reunião  anterior,  a  qual  é  dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da
comissão presentes.  A presidência informa que a reunião se destina a apreciar  a
matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da comissão. Passa-se à
1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário.  Após discussão e
votação,  são  aprovados,  cada  um  por  sua  vez,  os  seguintes  pareceres:  pela
aprovação, no turno único, dos Projetos de Lei nºs 5.496/2014 com as Emendas nºs
32 e 33 apresentadas por parlamentares; com as Emendas nºs 36 a 38, 40, 42 a 45,
47 a 54, 56 a 58 e 61 a 82, apresentadas pela Comissão de Participação Popular;
com as Subemendas nº 1 às Emendas nºs 31, 39, 41, 46, 55, 59 e 60 e com as
Emendas  nºs  84  a  144  apresentadas  ao  final  do  parecer;  e  pela  rejeição  das
Emendas nºs 3 a 25, 34, 35 e 83; e 5.497/2014 com as Emendas nºs 1 a 8, 14 a 20,
38 a 40, 42 a 48, 51 a 87, 89, 91 a 112, 118 a 127, 136 a 150, 153 a 173, 176 a 210,
212, 215 a 228, 234, 244 a 258, 266 a 320, 322 a 383, 385 a 388, 390, 391, 403 a
405,  410,  411,  416  a  426,  468  a  471  apresentadas  por  parlamentares;  com  as
Emendas nºs 427 a 463, 465 e 466 apresentadas pela Comissão de Participação
Popular;  com  a  Emenda  nº  214  apresentada  pela  Comissão  Extraordinária  das
Águas; com a Subemenda nº 1 à Emenda nº 213 e com as Emendas nºs 478 a 526
apresentadas ao final do parecer; e pela rejeição das Emendas nºs 9 a 13, 21 a 37,
41, 49, 50, 88, 90, 113 a 117, 128 a 135, 151, 152, 174, 175, 211, 229 a 233, 235 a
243, 259 a 265, 321, 384, 389, 392 a 402, 406 a 409, 412 a 415, 467, 472 a 477
(relator:  deputado  Zé  Maia).  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  presidência
agradece  a  presença  de  todos,  desconvoca  as  reuniões  do  dia  19/12/2014,  às
09h30min,  14h30min  e  20h30min,  determina  a  lavratura  da  ata  e  encerra  os
trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2014.
Zé Maia, presidente - Lafayette de Andrada - Gustavo Corrêa - Sebastião Costa -

Duarte Bechir - Fred Costa - Wander Borges.
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.492/2014

Comissão de Direitos Humanos
Relatório

De autoria da deputada Maria Tereza Lara, o projeto de lei em epígrafe tem por
objetivo declarar de utilidade pública a Associação Cultural Afro-Brasileira Betim Cor
Brazil, com sede no Município de Betim.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,
que  concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma
apresentada.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 5.492/2014 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Cultural  Afro-Brasileira  Betim  Cor  Brazil,  com  sede  no  Município  de  Betim.  Seu
estatuto estipula que se trata de associação civil dotada de personalidade jurídica de
direito  privado,  sem  fins  econômicos,  com  duração  por  tempo  indeterminado.  No
estatuto também estão detalhadas suas finalidades, entre as quais se destacam o
combate ao racismo, a valorização da cultura afro-brasileira, o resgate da autoestima
do negro,  por  meio  de  práticas  ligadas  às  manifestações  culturais  e  de  matrizes
africanas,  e  a  participação  em  movimentos  locais  e  regionais  em  prol  dos  afro-
brasileiros e das comunidades tradicionais.

Ressalte-se que a valorização da cultura de matriz africana no território mineiro é
bastante relevante, pois os povos vindos da África desempenharam papel primordial
na construção das riquezas e da identidade do Estado,  o que pode ser atestado,
dentre outros fatos, pela presença numérica de afrodescendentes na população de
Minas Gerais: segundo dados da PNAD 2005, a população negra em Minas Gerais
corresponde a 53,8% do total¹.

No que toca ao combate ao racismo, vale apontar que iniciativas nesse sentido
ecoam princípios, direitos e garantias  inscritos na Constituição Federal e em uma
gama de  documentos  e  convenções  internacionais,  indo  ao  encontro  de  normas
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legais  e  infralegais,  bem  como  de  deliberações  em  conferências  e  eventos  que
refletem a participação da sociedade na construção de políticas públicas de combate
à discriminação com base na diversidade cultural e na cor da pele. Tais iniciativas,
como pretende a associação, segundo seu estatuto, reforçam o trabalho desenvolvido
por todo um sistema de órgãos públicos, com seus programas e ações que objetivam
ou  incorporam  a  defesa  e  a  promoção  da  igualdade  de  direitos,  a  exemplo  da
Secretaria  de  Políticas  de  Promoção  da  Igualdade  Racial  da  Presidência  da
República  e  da  Secretaria  Estadual  do  Trabalho  e  Desenvolvimento  Social.  E  se
agregam aos inúmeros eventos institucionais, audiências e debates que povoam esta
Casa, com desdobramentos em projetos de lei e leis estaduais, como a Lei nº 21.152,
de 2014, que estabelece diretrizes e objetivos para a formulação e a implementação
da política estadual de combate às discriminações racial e étnica, e a Lei nº 21.147,
também de 2014, que institui a política estadual para o desenvolvimento sustentável
dos povos e comunidades tradicionais de Minas Gerais.

Percebe-se,  pelo  exposto,  a  relevância  do  trabalho  proposto  pela  Associação
Cultural Afro-Brasileira Betim Cor Brazil. E, por esse motivo, considera-se meritória a
intenção de lhe conceder o título de utilidade pública, essa outorga significando o
reconhecimento  oficial  dos  serviços  prestados  por  ela,  conferindo-lhe  ainda  mais
credibilidade. Ademais, de posse do título, ficará aberta a possibilidade para que se
reivindiquem benefícios restritos às entidades declaradas de utilidade pública, como
certas  isenções  e  imunidade  tributárias.  Isso  poderá  vir  a  colaborar  com  a
continuidade  de  suas  atividades,  aqui  já  caracterizadas  como  relevantes  e
importantes, viabilizando sua manutenção e funcionamento.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 5.492/2014, em turno

único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2014.
Rogério Correia, relator.
¹  Disponível  em:  <http://www.seade.gov.br/produtos/idr/download/populacao.pdf>.

Acesso em: 15 mai. 2014.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.946/2014
Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  nº  4.946/2014,  de  autoria  do  deputado  Leonídio  Bouças,  que
declara de utilidade pública a Associação Obras de Amor -  Aoda -,  com sede no
Município de Uberlândia, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento
Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 4.946/2014
Declara de utilidade pública a Associação Obras de Amor, com sede no Município

de Uberlândia.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Obras de Amor, com sede

no Município de Uberlândia.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 22 de dezembro de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Duarte Bechir, relator - Gustavo Corrêa.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.087/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 5.087/2014, de autoria do deputado João Leite, que declara de
utilidade pública a Associação das Empresas Estabelecidas no Distrito Industrial de
Ipatinga - Aemdi -, com sede no Município de Ipatinga, foi aprovado em turno único,
na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento
Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI Nº 5.087/2014
Declara de utilidade pública a Associação das Empresas Estabelecidas no Distrito

Industrial de Ipatinga - Aemdi -, com sede no Município de Ipatinga.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1°  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  das  Empresas

Estabelecidas no Distrito Industrial de Ipatinga - Aemdi -, com sede no Município de
Ipatinga.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 22 de dezembro de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Duarte Bechir, relator - Gustavo Corrêa.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.260/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 5.260/2014, de autoria do deputado Tenente Lúcio, que declara
de utilidade pública a Associação Comunitária Amigos para Sempre, com sede no
Município de Ponto Chique, 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 5.260/2014
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Amigos para Sempre, com

sede no Município de Ponto Chique.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária Amigos Para

Sempre, com sede no Município de Ponto Chique.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 22 de dezembro de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Duarte Bechir, relator - Gustavo Corrêa.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.263/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 5.263/2014, de autoria do deputado Paulo Lamac, que declara
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de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Moradores  da  Comunidade  de  Suzana  -
Amocos -, com sede no Município de Brumadinho, 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 5.263/2014
Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Moradores  da  Comunidade  de

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

Comunidade de Suzana, com sede no Município de Brumadinho.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 22 de dezembro de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Duarte Bechir, relator - Gustavo Corrêa.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.305/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei  nº  5.305/2014, de autoria  do deputado Neilando Pimenta,  que
declara  de  utilidade  pública  o  Instituto  de  Desenvolvimento  Educacional  e  de
Integração Ambiental e Social - Instituto Ideias -, com sede no Município de Santana
do Paraíso, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 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 5.305/2014
Declara  de  utilidade  pública  o  Instituto  de  Desenvolvimento  Educacional  e  de

Integração Ambiental e Social - Instituto Ideias, com sede no Município de Santana do
Paraíso.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  declarado  de  utilidade  pública  o  Instituto  de  Desenvolvimento

Educacional  e  de  Integração  Ambiental  e  Social  -  Instituto  Ideias,  com  sede  no
Município de Santana do Paraíso.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 22 de dezembro de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Duarte Bechir, relator - Gustavo Corrêa.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.306/2014
Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  nº  5.306/2014,  de  autoria  do  deputado  Ulysses  Gomes,  que
declara de utilidade pública a Associação das Amigas do Bairro Santo Antônio “Anjo
Acolhedor”, com sede no Município de Itajubá, 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 5.306/2014
Declara de utilidade pública a Associação das Amigas do Bairro Santo Antônio, com

sede no Município de Itajubá.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação das Amigas do Bairro

Santo Antônio, com sede no Município de Itajubá.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 22 de dezembro de 2014.
Jayro Lessa, presidente - Luzia Ferreira, relatora - Duarte Bechir.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.315/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 5.315/2014, de autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva, que
declara de utilidade pública o Projeto Social Cidade Jardim - Proscidjar -, com sede
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no Município de Pouso Alegre, 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 5.315/2014
Declara de utilidade pública a entidade Projeto Social Cidade Jardim - Proscidjar -,

com sede no Município de Pouso Alegre.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a entidade Projeto Social Cidade Jardim

- Proscidjar -, com sede no Município de Pouso Alegre.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 22 de dezembro de 2014.
Jayro Lessa, presidente - Luzia Ferreira, relatora - Duarte Bechir.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.316/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 5.316/2014, de autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva, que
declara de utilidade pública a Casa Abrigo de Monte Sião, com sede no Município de
Monte Sião, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 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 5.316/2014
Declara de utilidade pública a entidade Casa Abrigo 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 entidade Casa Abrigo de Monte Sião,

com sede no Município de Monte Sião.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 22 de dezembro de 2014.
Jayro Lessa, presidente - Luzia Ferreira, relatora - Duarte Bechir.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.329/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 5.329/2014, de autoria do deputado Célio Moreira, que declara
de utilidade pública  a  Associação  Equestre  Vale  Verde de Curvelo,  com sede no
Município de Curvelo, 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 5.329/2014
Declara de utilidade pública a Associação Equestre Vale Verde de Curvelo, com

sede no Município de Curvelo.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Equestre Vale Verde de

Curvelo, com sede no Município de Curvelo.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 22 de dezembro de 2014.
Jayro Lessa, presidente - Luzia Ferreira, relatora - Duarte Bechir.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.335/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 5.335/2014, de autoria do deputado Dinis Pinheiro, que declara
de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  Filadélfia  do  Município  de
Itamarandiba, com sede no Município de Itamarandiba, foi aprovado em turno único,
na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento
Interno.
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Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 5.335/2014
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Filadélfia do Município de

Itamarandiba, com sede no Município de Itamarandiba.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária Filadélfia do

Município de Itamarandiba, com sede no Município de Itamarandiba.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 22 de dezembro de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Duarte Bechir, relator - Gustavo Corrêa.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.338/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 5.338/2014, de autoria do deputado Paulo Lamac, que declara
de utilidade pública a Associação Comunitária Padre Geraldo Paiva - ACPGP -, com
sede no Município de Viçosa, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 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 5.338/2014
Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  Padre  Geraldo  Paiva  -

ACPGP -, com sede no Município de Viçosa.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1°  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  Padre

Geraldo Paiva - ACPGP -, com sede no Município de Viçosa.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 22 de dezembro de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Duarte Bechir, relator - Gustavo Corrêa.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.343/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 5.343/2014, de autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva, que
declara  de  utilidade  pública  a  Associação  de  Desenvolvimento  Comunitário  de
Douradinho - Asdecod -, com sede no Município de Machado, 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 5.343/2014
Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  de  Desenvolvimento  Comunitário  de

Douradinho - Asdecod -, com sede no Município de Machado.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação de  Desenvolvimento

Comunitário de Douradinho - Asdecod -, com sede no Município de Machado.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 22 de dezembro de 2014.
Jayro Lessa, presidente - Luzia Ferreira, relatora - Duarte Bechir.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.362/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 5.362/2014, de autoria do deputado João Leite, que declara de
utilidade pública a Ação Social  José Resende -  ONG, com sede no Município de
Piracema, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento
Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI Nº 5.362/2014
Declara de utilidade pública a entidade Ação Social  José Resende -  ONG, com

sede no Município de Piracema.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a entidade Ação Social José Resende -

ONG, com sede no Município de Piracema.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 22 de dezembro de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Duarte Bechir, relator - Gustavo Corrêa.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.375/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 5.375/2014, de autoria do deputado Ivair Nogueira, que declara
de utilidade pública a Associação de Catadores de Material Reciclável de Urucânia -
Acamaru -,  com sede no Município de Urucânia, 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 5.375/2014
Declara de utilidade pública a Associação de Catadores de Material Reciclável de

Urucânia - Acamaru -, com sede no Município de Urucânia.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Catadores de Material

Reciclável de Urucânia - Acamaru -, com sede no Município de Urucânia.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 22 de dezembro de 2014.
Jayro Lessa, presidente - Luzia Ferreira, relatora - Duarte Bechir.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.377/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei  nº 5.377/2014, de autoria do deputado Pompílio Canavez, que
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declara de utilidade pública a Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis de
Ipatinga - Ascari -, com sede no Município de Ipatinga, 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 5.377/2014
Declara de utilidade pública a Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis

de Ipatinga - Ascari -, com sede no Município de Ipatinga.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Catadores  de

Materiais Recicláveis de Ipatinga - Ascari -, com sede no Município de Ipatinga.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 22 de dezembro de 2014.
Jayro Lessa, presidente - Luzia Ferreira, relatora - Duarte Bechir.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.380/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei  nº 5.380/2014, de autoria do deputado Pompílio Canavez, que
declara de utilidade pública o Centro de Estudos e Ação Social - Ceas -, com sede no
Município de Guaxupé, 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 5.380/2014
Declara de utilidade pública o Centro de Estudos e Ação Social - Ceas -, com sede

no Município de Guaxupé.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Centro de Estudos e Ação Social -
Ceas -, com sede no Município de Guaxupé.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 22 de dezembro de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Duarte Bechir, relator - Gustavo Corrêa.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.382/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 5.382/2014, de autoria do deputado Gustavo Valadares, que
declara de utilidade pública o Grupo de Aprendizagem e Convivência Terra Jovem,
com sede no Município de Conceição do Mato Dentro, 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 5.382/2014
Declara  de  utilidade  pública  a  entidade  Grupo  de  Aprendizagem  e  Convivência

Terra Jovem, com sede no Município de Conceição do Mato Dentro.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a entidade Grupo de Aprendizagem e

Convivência Terra Jovem, com sede no Município de Conceição do Mato Dentro.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 22 de dezembro de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Duarte Bechir, relator - Gustavo Corrêa.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.389/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 5.389/2014, de autoria do deputado Cabo Júlio, que declara de
utilidade pública a Associação Por Amor de Ti, com sede no Município de Contagem,
foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
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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 5.389/2014
Declara de utilidade pública a Associação Por Amor de Ti, com sede no Município

de Contagem.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Por Amor de Ti, com sede

no Município de Contagem.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 22 de dezembro de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Gustavo Corrêa, relator - Duarte Bechir.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.390/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 5.390/2014, de autoria do deputado Tenente Lúcio, que declara
de utilidade pública o Grupo Vida Nova, com sede no Município de Uberlândia, foi
aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento
Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 5.390/2014
Declara de utilidade pública a entidade Grupo Vida Nova, com sede no Município de

Uberlândia.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a entidade Grupo Vida Nova, com sede

no Município de Uberlândia.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 22 de dezembro de 2014.
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Sebastião Costa, presidente - Gustavo Corrêa, relator - Duarte Bechir.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.391/2014

Comissão de Redação
O Projeto de Lei nº 5.391/2014, de autoria do deputado Tenente Lúcio, que declara

de utilidade pública a Associação Brasileira de Desenvolvimento e Ação Social de
Uberlândia, com sede no Município de Uberlândia, foi aprovado em turno único, na
forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento
Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 5.391/2014
Declara de utilidade pública a Associação Brasileira de Desenvolvimento e Ação

Social de Uberlândia, com sede no Município de Uberlândia.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Brasileira  de

Desenvolvimento e Ação Social de Uberlândia, com sede no Município de Uberlândia.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 22 de dezembro de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Gustavo Corrêa, relator - Duarte Bechir.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.411/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 5.411/2014, de autoria do deputado Cássio Soares, que declara
de utilidade pública a Associação Comercial e Industrial de Itaú de Minas, com sede
no Município de Itaú de Minas, 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.
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PROJETO DE LEI Nº 5.411/2014
Declara de utilidade pública a Associação Comercial e Empresarial de Itaú de Minas

- Aceim -, com sede no Município de Itaú de Minas.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 22 de dezembro de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Gustavo Corrêa, relator - Duarte Bechir.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.412/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 5.412/2014, de autoria do deputado Cássio Soares, que declara
de utilidade pública a Associação dos Condutores de Carros de Bois, com sede no
Município de São Pedro da União, foi aprovado em turno único, com a Emenda nº 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 5.412/2014
Declara 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.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 22 de dezembro de 2014.
Jayro Lessa, presidente - Luzia Ferreira, relatora - Duarte Bechir.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.419/2014
Comissão de Redação

O  Projeto  de  Lei  nº  5.419/2014,  de  autoria  do  deputado  Carlos  Pimenta,  que
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declara de utilidade pública a Associação de Mulheres de Chapadinha, com sede no
Município de Capelinha, foi aprovado em turno único, com a Emenda nº 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 5.419/2014
Declara de utilidade pública a Associação de Mulheres de Chapadinha e Região,

com sede no Município de Capelinha.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  de  Mulheres  de

Chapadinha e Região, com sede no Município de Capelinha.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 22 de dezembro de 2014.
Jayro Lessa, presidente - Luzia Ferreira, relatora - Duarte Bechir.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.421/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei  nº  5.421/2014, de autoria  do deputado Bosco, que declara de
utilidade pública a Loja Maçônica União Acadêmica do Alto Paranaíba, 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 5.421/2014
Declara de utilidade pública a Loja Maçônica União Acadêmica do Alto Paranaíba nº

4.049, com sede no Município de Araxá.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Loja Maçônica União Acadêmica do

Alto Paranaíba nº 4.049 , com sede no Município de Araxá.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 22 de dezembro de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Gustavo Corrêa, relator - Duarte Bechir.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.426/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 5.426/2014, de autoria do deputado Tadeu Martins Leite, que
declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Moradores do Bairro São
José,  com sede no Município  de  Jequitinhonha,  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 5.426/2014
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária  dos Moradores do Bairro

São José, com sede no Município de Jequitinhonha.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  dos

Moradores do Bairro São José, com sede no Município de Jequitinhonha.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 22 de dezembro de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Gustavo Corrêa, relator - Duarte Bechir.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.431/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 5.431/2014, de autoria do deputado Dilzon Melo, que declara de
utilidade pública o Conselho Central Rio Doce - SSVP, com sede no Município de
Governador Valadares, foi aprovado em turno único, com a Emenda nº 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.
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Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 5.431/2014
Declara de utilidade pública o Conselho Central Rio Doce de Governador Valadares

da  Sociedade  São  Vicente  de  Paulo,  com  sede  no  Município  de  Governador
Valadares.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  declarado  de  utilidade  pública  o  Conselho  Central  Rio  Doce  de

Governador Valadares da Sociedade São Vicente de Paulo, com sede no Município
de Governador Valadares.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 22 de dezembro de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Gustavo Corrêa, relator - Duarte Bechir.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.434/2014
Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  nº  5.434/2014,  de  autoria  do  deputado  Duílio  de  Castro,  que
declara  de  utilidade pública  a  Associação  Comunitária  do  Caieiras,  com  sede no
Município de Vespasiano, 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 5.434/2014
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Caieiras, com sede no

Município de Vespasiano.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária do Caieiras,

com sede no Município de Vespasiano.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 22 de dezembro de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Gustavo Corrêa, relator - Duarte Bechir.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.436/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 5.436/2014, de autoria do deputado Deiró Marra, que declara de
utilidade pública a Associação dos Agricultores e Agricultoras Familiares da Fazenda
Baixa Grande, com sede no Município de Rio Pardo de Minas, foi aprovado em turno
único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento
Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 5.436/2014
Declara de utilidade pública a Associação dos Agricultores e Agricultoras Familiares

da Fazenda Baixa Grande, com sede no Município de Rio Pardo de Minas.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Agricultores  e

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

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 22 de dezembro de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Gustavo Corrêa, relator - Duarte Bechir.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.454/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 5.454/2014, de autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva, que
declara de utilidade pública a Associação de Desenvolvimento Rural Cruz Alta, com
sede no Município de Pouso Alegre, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento
Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI Nº 5.454/2014
Declara de utilidade pública a Associação de Desenvolvimento Rural Cruz Alta, com

sede no Município de Pouso Alegre.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Desenvolvimento Rural

Cruz Alta, com sede no Município de Pouso Alegre.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 22 de dezembro de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Gustavo Corrêa, relator - Duarte Bechir.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.465/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 5.465/2014, de autoria do deputado Tiago Ulisses, que declara
de utilidade  pública  a  São  Lourenço Convention  e  Visitors  Bureau,  com  sede no
Município de São Lourenço, 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 5.465/2014
Declara de utilidade pública a entidade São Lourenço Convention & Visitors Bureau,

com sede no Município de São Lourenço.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a entidade São Lourenço Convention &

Visitors Bureau, com sede no Município de São Lourenço.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 22 de dezembro de 2014.
Jayro Lessa, presidente - Luzia Ferreira, relatora - Duarte Bechir.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.500/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 5.500/2014, de autoria do deputado Tadeu Martins Leite, que
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declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Moradores de Josenópolis,
com sede no Município de Josenópolis, foi aprovado em turno único, com a Emenda
nº 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 5.500/2014
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores de Josenópolis, com sede

no Município de Josenópolis.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Moradores  de

Josenópolis, com sede no Município de Josenópolis.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 22 de dezembro de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Gustavo Corrêa, relator - Duarte Bechir.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.502/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 5.502/2014, de autoria do deputado Lafayette de Andrada, que
declara de utilidade pública o Instituto Florescer, com sede no Município de Lagoa
Santa, 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 5.502/2014
Declara de utilidade pública o Instituto Florescer, com sede no Município de Lagoa

Santa.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art.  1º  -  Fica  declarado de utilidade pública  o  Instituto  Florescer,  com sede no
Município de Lagoa Santa.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 22 de dezembro de 2014.
Jayro Lessa, presidente - Luzia Ferreira, relatora - Duarte Bechir.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.529/2014
Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  nº  5.529/2014,  de  autoria  do  deputado  Rogério  Correia,  que
declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Regional  dos  Trabalhadores  e
Trabalhadoras da Agricultura Familiar da Zona da Mata, com sede no Município de
Divino, 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 5.529/2014
Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Regional  dos  Trabalhadores  e

Trabalhadoras na Agricultura Familiar da Zona da Mata, com sede no Município de
Divino.

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

Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar da Zona da Mata, com sede no
Município de Divino.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 22 de dezembro de 2014.
Jayro Lessa, presidente - Luzia Ferreira, relatora - Duarte Bechir.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.544/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei  nº  5.544/2014,  de autoria  do  deputado João Vítor  Xavier,  que
declara de utilidade pública  a Associação Cultural  Minas Reciclarte,  com sede no
Município de Contagem, 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 5.544/2014
Declara de utilidade pública a Associação Cultural Minas Reciclarte, com sede no

Município de Contagem.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Cultural Minas Reciclarte,

com sede no Município de Contagem.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 22 de dezembro de 2014.
Jayro Lessa, presidente - Duarte Bechir, relator - Luzia Ferreira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.552/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 5.552/2014, de autoria do deputado Zé Maia, que declara de
utilidade  pública  o  Clube  dos  Cavaleiros  de  Planura,  com  sede  no  Município  de
Planura, 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 5.552/2014
Declara  de  utilidade  pública  o  Clube  dos  Cavaleiros  de  Planura,  com  sede  no

Município de Planura.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Clube dos Cavaleiros de Planura, com

sede no Município de Planura.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Comissões, 22 de dezembro de 2014.
Jayro Lessa, presidente - Duarte Bechir, relator - Luzia Ferreira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.554/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 5.554/2014, de autoria do deputado Rômulo Viegas, que declara
de utilidade pública a Associação Comercial e Industrial de São João del-Rei, com
sede  no  Município  de  São  João  del-Rei,  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 5.554/2014
Declara de utilidade pública a Associação Comercial e Industrial de São João del-

Rei, com sede no Município de São João del-Rei.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comercial e Industrial de

São João del-Rei, com sede no Município de São João del-Rei.
Ari. 2° - Esta lei entra em vigor na data de publicação.
Sala das Comissões, 22 de dezembro de 2014.
Jayro Lessa, presidente - Duarte Bechir, relator - Luzia Ferreira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.555/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 5.555/2014, de autoria do deputado Fábio Cherem, que declara
de utilidade pública a Associação Meninas Cantoras de Lavras - AMCL -, com sede no
Município de Lavras, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento
Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI Nº 5.555/2014
Declara de utilidade pública a Associação Meninas Cantoras de Lavras - AMCL -,

com sede no Município de Lavras.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º -  Fica declarada de utilidade pública a Associação Meninas Cantoras de

Lavras - AMCL -, com sede no Município de Lavras.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 22 de dezembro de 2014.
Jayro Lessa, presidente - Duarte Bechir, relator - Luzia Ferreira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.559/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei  nº  5.559/2014, de autoria  do deputado Bosco, que declara de
utilidade  pública  a  Associação  do  Tamboril  e  Palmeiras  -  Artap  -,  com  sede  no
Município de Tapira, 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 5.559/2014
Declara de utilidade pública a Associação do Tamboril e Palmeiras - Artap -, com

sede no Município de Tapira.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação do Tamboril e Palmeiras -

Artap -, com sede no Município de Tapira.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 22 de dezembro de 2014.
Jayro Lessa, presidente - Duarte Bechir, relator - Luzia Ferreira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.563/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 5.563/2014, de autoria do deputado Célio Moreira, que declara
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de utilidade pública a Associação Oficina do Ser, com sede no Município de Varginha,
foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento
Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 5.563/2014
Declara de utilidade pública a Associação Oficina do Ser, com sede no Município de

Varginha.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Oficina do Ser, com sede

no Município de Varginha.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 22 de dezembro de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Gustavo Corrêa, relator - Duarte Bechir.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.564/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 5.564/2014, de autoria do deputado Antonio Lerin, que declara
de utilidade pública  a  Associação  dos  Produtores  Rurais  da  Comunidade de São
Joaquim e Entorno - Asprusjen -, com sede no Município de Formoso, 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 5.564/2014
Declara de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais da Comunidade de

São Joaquim e Entorno - Asprusjen -, com sede no Município de Formoso.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais da
Comunidade de São Joaquim e Entorno - Asprusjen -, com sede no Município de
Formoso.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 22 de dezembro de 2014.
Jayro Lessa, presidente - Duarte Bechir, relator - Luzia Ferreira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.586/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 5.586/2014, de autoria da deputada Luzia Ferreira, que declara
de utilidade pública a Associação dos Moradores da Comunidade de Conceição de
Itaguá, com sede no Município de Brumadinho, 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 5.586/2014
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 Comissões, 22 de dezembro de 2014.
Jayro Lessa, presidente - Duarte Bechir, relator - Luzia Ferreira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.590/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 5.590/2014, de autoria do deputado Tiago Ulisses, que declara
de utilidade pública a Associação Escola Família Agrícola Oeste do Mucuri - Aefaom -,
com  sede  no  Município  de  Malacacheta,  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 5.590/2014
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 Comissões, 22 de dezembro de 2014.
Jayro Lessa, presidente - Duarte Bechir, relator - Luzia Ferreira.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 5.598/2014

Comissão de Redação
O Projeto de Resolução nº 5.598/2014, de autoria da Comissão de Fiscalização

Financeira  e  Orçamentária,  que  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, 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 RESOLUÇÃO Nº 5.598/2014
Ratifica  a  concessão de  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:
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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 Comissões, 22 de dezembro de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Duarte Bechir, relator - Gustavo Corrêa.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 5.599/2014

Comissão de Redação
O Projeto de Resolução nº 5.599/2014, de autoria da Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária, que 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, 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 RESOLUÇÃO Nº 5.599/2014
Ratifica  a  concessão  de  regime  especial  de  tributação  ao  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 de 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 nº 692/2014.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação
Sala das Comissões, 22 de dezembro de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Duarte Bechir, relator - Gustavo Corrêa.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 5.603/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Resolução nº 5.603/2014, de autoria da Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária, que 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, 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 RESOLUÇÃO Nº 5.603/2014
Ratifica  a  concessão de regime especial  de  tributação ao 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 de 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, conforme 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 Comissões, 22 de dezembro de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Duarte Bechir, relator - Gustavo Corrêa.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.613/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 5.613/2014, de autoria da deputada Luzia Ferreira, que declara
de utilidade pública a ONG Cidadania, 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.
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Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 5.613/2014
Declara de utilidade pública a ONG Cidadania,  com sede no Município de Belo

Horizonte.
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 Comissões, 22 de dezembro de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Gustavo Corrêa, relator - Duarte Bechir.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.645/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei  nº  5.645/2014,  de autoria  do deputado Bonifácio Mourão,  que
declara de utilidade pública a Sociedade do Serro Pró-Raízes - Sentinela e Cidadania
- Serraízes -, com sede no Município de Serro, 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 5.645/2014
Declara  de  utilidade  pública  a  Sociedade  do  Serro  Pró-Raízes  -  Sentinela  e

Cidadania - Serraízes -, com sede no Município de Serro.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º -  Fica declarada de utilidade pública a Sociedade do Serro Pró-Raízes -

Sentinela e Cidadania - Serraízes -, com sede no Município de Serro.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 22 de dezembro de 2014.
Jayro Lessa, presidente - Duarte Bechir, relator - Luzia Ferreira.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.646/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei  nº  5.646/2014,  de autoria  do deputado Bonifácio Mourão,  que
declara de utilidade pública a Academia Serrana de Letras - Asel  -,  com sede no
Município de Serro, 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 5.646/2014
Declara de utilidade pública a Academia Serrana de Letras - Asel -, com sede no

Município de Serro.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Academia Serrana de Letras - Asel -,

com sede no Município de Serro.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 22 de dezembro de 2014.
Jayro Lessa, presidente - Duarte Bechir, relator - Luzia Ferreira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 5.651/2014
Comissão de Redação

O Projeto de Lei  nº  5.651/2014,  de autoria  do deputado Bonifácio Mourão,  que
declara de utilidade pública a Associação dos Seguidores e Amigos do Bem - ASA-B
-, com sede no Município de Serro, 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 5.651/2014
Declara de utilidade pública a Associação dos Seguidores e Amigos do Bem - ASA-

B -, com sede no Município de Serro.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Seguidores e Amigos

do Bem - ASA-B -, com sede no Município de Serro.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 22 de dezembro de 2014.
Jayro Lessa, presidente - Duarte Bechir, relator - Luzia Ferreira.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 24 DE DEZEMBRO DE 2014

PROPOSIÇÕES DE LEI
PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.527

Declara de utilidade pública a Associação Protetora dos Animais 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 Protetora dos Animais de

Araxá, com sede no Município de Araxá.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 22 de dezembro de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.528
Declara de utilidade pública a entidade Coyotes Amigos da Natureza -  Unidos -

Juntos - Seremos, com sede no Município de Carmo de Minas.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a entidade Coyotes Amigos da Natureza

- Unidos - Juntos - Seremos, com sede no Município de Carmo de Minas.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 22 de dezembro de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.529
Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Amigos  de  Iracambi,  com  sede  no

Município de Rosário da Limeira.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Amigos de Iracambi, com

sede no Município de Rosário da Limeira.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 22 de dezembro de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

RESOLUÇÕES
RESOLUÇÃO Nº 5.492, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2014

Ratifica  a  concessão de  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.

Art.  1°  -  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. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 23 de dezembro de 2014; 226º da

Inconfidência Mineira e 193º da Independência do Brasil.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

RESOLUÇÃO Nº 5.493, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2014
Ratifica  a  concessão  de  regime  especial  de  tributação  ao  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.

Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprovou e eu
promulgo a seguinte resolução:

Art. 1° - Fica ratificada a concessão de 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 nº 692/2014.
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Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 23 de dezembro de 2014; 226º da

Inconfidência Mineira e 193º da Independência do Brasil.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

RESOLUÇÃO Nº 5.494, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2014
Ratifica  a  concessão de regime especial  de  tributação ao setor  de  artefatos  de

material plástico, nos termos do art. 225 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975.
Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprovou e eu

promulgo a seguinte resolução:
Art. 1° - Fica ratificada a concessão de 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, conforme a exposição de motivos encaminhada por
meio da Mensagem nº 691/2014.

Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 23 de dezembro de 2014; 226º da

Inconfidência Mineira e 193º da Independência do Brasil.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

ATAS
ATA DA 25ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 19/12/2014
Presidência dos Deputados Dinis Pinheiro, Ivair Nogueira e Hely Tarqüínio

Sumário:  Comparecimento  -  Abertura  -  1ª  Parte:  Ata;  discursos  dos  deputados
Alencar da Silveira Jr., Rogério Correia e João Leite; aprovação - 2ª Parte (Ordem do
Dia):  1ª  Fase:  Questões  de  Ordem  -  2ª  Fase:  Questão  de  ordem;  suspensão  e
reabertura da reunião  -  Discussão e Votação de Proposições:  Acordo de Líderes;
Decisão  da  Presidência;  prejudicialidade  dos  requerimentos  dos  deputados  Fred
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Costa e Rogério Correia - Questão de Ordem - Discussão, em 2º turno, do Projeto de
Lei  nº  3.507/2012;  discurso  do deputado Sargento  Rodrigues;  questão de ordem;
chamada para a recomposição do número regimental; existência de quórum para a
continuação dos trabalhos; discursos dos deputados Sargento Rodrigues e Duarte
Bechir;  prorrogação da reunião;  discurso  do  deputado  Durval  Ângelo;  questão de
ordem; chamada para a recomposição do número regimental; inexistência de quórum
para a continuação dos trabalhos - Encerramento - Ordem do dia.

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

Melo  -  Alencar  da  Silveira  Jr.  -  Almir  Paraca  -  André  Quintão  -  Anselmo  José
Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antonio Lerin - Bonifácio Mourão - Bosco - Cabo
Júlio - Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Cássio Soares - Celinho
do Sinttrocel -  Célio  Moreira -  Dalmo Ribeiro Silva -  Deiró Marra -  Doutor  Wilson
Batista - Duarte Bechir - Durval Ângelo - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fábio
Cherem - Fred Costa - Gil  Pereira -  Gilberto Abramo -  Gustavo Corrêa - Gustavo
Valadares - Hélio Gomes - 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 - Pinduca Ferreira - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sávio
Souza Cruz - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses -
Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Wander Borges - Zé Maia.

Abertura
O presidente (deputado Dinis Pinheiro) - Às 9h15min, 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

- O deputado Alencar da Silveira Jr., 3º-secretário, nas funções de 2º-secretário,
procede à leitura da ata da reunião anterior.
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O presidente - Em discussão, a ata. Com a palavra, para discuti-la,  o deputado
Alencar da Silveira Jr.

O deputado Alencar da Silveira Jr. - Sr. Presidente, ontem, na segunda parte da
reunião,  tivemos  a  oportunidade  de  ouvir  breves  pronunciamentos  de  alguns
companheiros,  como  o  Mosconi,  como  a  Luzia.  Presidente,  o  que  não  consigo
entender, e que estou tentando explicar ao meus filhos, é que hoje abro o jornal e
vejo que o governador eleito não teve as contas aprovadas para tomar posse, para
ser diplomado. Então, o meu filho de 9 anos pegou o jornal e perguntou se o Pimentel
não iria tomar posse. Eu disse que achava que não. Olha o que está no jornal: ele
não  cumpriu  as  regras  da  prestação  de  contas.  Ele  não  prestou  contas  da  sua
campanha.  Eu  disse  que  iria  perguntar  isso  aos  advogados  e  ao  pessoal  da
Assembleia. Agora, eu me lembro do tempo em que o João Leite jogava bola e havia
um comentarista chamado Kafunga, que falava que o errado é que era o certo. Todos
nós  que  disputamos  as  eleições  fizemos  a  prestação  de  contas  na  íntegra:
Deputados, senadores, presidente, com ressalva. Mas o Pimentel não teve as contas
aprovadas e será diplomado. Que Brasil é esse? Um Brasil em que partido político
não existe; um Brasil que para ser candidato tem que ter a ficha limpa, que para se
tomar posse tem que ter as contas aprovadas. Mas como se explica isso? Quero
saber  como o Rogério Correia  vai  explicar  que o governador  não teve as contas
aprovadas  e  será  diplomado.  Se  não  começarmos  a  mudar  esse  Brasil,  com
urgência, os nossos filhos e netos, o filho do Rogério que será gerado, daqui a 20 ou
30 anos, não saberão como ficará a situação. Por que um assunto como esse, uma
discussão como essa não causa uma surpresa muito grande ao Plenário? Temos que
explicar isso para a população. O jornal Estado de Minas disse que ele não teve as
contas aprovadas. E quem quer saber não sou eu, são os nossos filhos. Tenho a
certeza de que todos os que estão aqui não vão ter como saber isso. Quero saber
qual é o ensaio da resposta que vai ser dada agora. Preciso dessa resposta para dar
para meus filhos, João Leite. Aí vamos nos lembrar do Kafunga: o errado é que é o
certo. Eu posso gastar 10 bilhões a mais ou milhões e não ter nada com isso. Fiquei
sem dormir, e minhas contas foram aprovadas. Todos nós tivemos seriedade para
fazer  isso.  Tudo  o  que  foi  feito  foi  declarado.  Todos  os  que  aqui  estão  serão
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diplomados hoje, mas o Pimentel não teve as contas aprovadas. Quero saber qual é
a justificativa que ele e o PT vão dar agora. Telespectadores da TV Assembleia, há 18
anos criamos essa televisão justamente para mostrar isso aqui, e ela foi aprimorada
agora, pela Mesa, com uma imagem melhor. Qual é a justificativa para não prestar
contas e ainda ser diplomado?

O presidente  (deputado Ivair  Nogueira)  -  Com a palavra,  para  discutir  a  ata,  o
deputado Rogério Correia.

O deputado Rogério Correia -  Sr.  Presidente, quero discutir  a ata porque essas
questões levantadas não estavam na ata, mas, já que o deputado Alencar da Silveira
Jr. cobrou que a ata tivesse esse assunto, que foi colocado nela - foi o que entendi -,
quero dizer a V. Exa. que discordo que isso vá para a ata. O argumento do deputado
Alencar da Silveira Jr. não tem pé nem cabeça, de acordo com o que ele me cobrou,
que  é  a  legalidade  do processo eleitoral  e  a  diplomação.  O  governador  Geraldo
Alckmin também será diplomado e teve as contas, em primeiro lugar, rejeitadas. Ele
apresentou recurso. É assim que funciona, deputado Alencar da Silveira Jr. Não é o
jeitinho brasileiro,  não, são as regras eleitorais,  do processo eleitoral.  Se V.  Exa.,
algum dia, não tiver as contas aprovadas, não significa que V. Exa. não se diplomará.
Isso serve para qualquer deputado. Há deputados que se diplomarão agora com as
contas ainda não aprovadas. Ele pode apresentar um recurso que será apreciado
pelo TRE e, depois, pelo Tribunal Superior Eleitoral. V. Exa. sabe bem disso. Há uma
discussão no Tribunal Regional Eleitoral, que será posta posteriormente pelo Tribunal
Superior Eleitoral. Quero avisar a V. Exa. que o ministro Toffoli foi muito claro ontem,
ao  dizer  que  não  haverá  3º  turno.  Feio  foi  o  que  fez  o  candidato  que  V.  Exa.,
contradizendo o seu partido, apoiou em Minas Gerais e perdeu feio as eleições, o
senador Aécio Neves, derrotado em Minas. Sorrateiramente ontem ele apresentou um
pedido ao Tribunal Superior Eleitoral, Sr. Presidente, para ser diplomado no lugar da
presidenta eleita. V. Exa. viu isso ontem? Essa foi a coisa mais hilariante que já vi na
vida. Ele tentou dar um golpe no TSE, no final das contas, e entrou com um pedido
contra  as  contas  da  presidenta,  pedindo  para  que  ele  fosse  diplomado.  Isso  é
impressionante. O PSDB não se conforma com a derrota até hoje. E foi uma derrota
acachapante em Minas, onde o Pimentel ganhou no 1º turno. O PSDB hoje tem que ir
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para a oposição e dizer: “Nosso programa foi derrotado. O povo mineiro não quer que
prossigamos durante esse período e elegeu um outro programa de governo”. Isso faz
parte do processo democrático. Deputado Alencar da Silveira Jr., eu, por exemplo, fui
candidato  12  vezes,  ganhei  7  vezes  e  perdi  5  vezes.  Não  podemos  ficar
choramingando a derrota e tentando dar golpes, tentando ser diplomado no lugar do
outro. Isso é muito feio. O que o senador Aécio Neves fez ontem é algo que soa
ridículo: sorrateiramente tentou ser diplomado no lugar da presidenta eleita. E aqui
agora é isso: não querem que o governador Fernando Pimentel seja diplomado. Ele
venceu  as  eleições,  deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,  e  bem,  no  primeiro  turno.
Depois, o Aécio perdeu no primeiro e no segundo turnos. Minas Gerais teve a clareza
de um processo eleitoral que será experimentado agora nestes quatro anos. Assim
funciona o processo democrático, portanto não haverá golpe, nem terceiro turno, mas
sim situação e oposição, como é o processo democrático. Os que são oposição farão
evidentemente sua oposição ao programa, o que é natural e tem que ser respeitado.
Aliás, a oposição em Minas foi pouco respeitada e agora será respeitada, pois tem
uma  função  muito  importante  no  processo  democrático;  e  a  situação  terá  que
governar. É assim que funciona. Agora, um promotor do Ministério Público pediu a
não diplomação, e isso será averiguado até hoje à noite. Com certeza, o Pimentel
será diplomado e percorrerá todo o procedimento legal, assim como acontece com o
governador  Geraldo  Alckmin:  se  suas contas  estiverem erradas,  ele  terá  que ser
retirado posteriormente,  mas  será  diplomado.  Pode,  porque existe  recurso;  assim
estabelece  a  legislação  eleitoral.  Se  V.  Exa.,  depois,  quiser  pegar  os  artigos  da
legislação, verá isso; ele só não seria diplomado se recurso tivesse transitado em
julgado, mas isso não aconteceu. É como o caso do América: ele escalou jogadores
indevidos, e V. Exa. recorreu, como é seu direito, até perder. Quando isso acontecer,
ele  perderá  os  pontos  e  sua  colocação  no  campeonato  nacional.  Isso  é  o  que
acontece. A explicação é simples. Não sonhe com golpe, pois não haverá golpe nem
terceiro  turno;  vamos  governar  Minas,  e  V.  Exa.  será  oposição,  como  já  tem
proclamado aqui, pois é assim que funciona o processo democrático. Mas, se V. Exa.
quiser compor a base de governo, está convidado, pois será um prazer recebê-lo,
porque o PDT também compõe o governo em nível federal. Até lá, V. Exa. Poderá
compor a nossa base de governo e certamente será muito bem recebido.
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O  deputado  João  Leite  -  Queria  lamentar.  As  regras  de  qualquer  competição
precisam  ser  muito  claras.  Primeiro,  vou  esclarecer,  em  nome do  PSDB,  que  o
governador  Geraldo  Alckmin  teve  suas  contas  aprovadas,  diferentemente  do  Sr.
Pimentel,  cujas  contas  estão  rejeitadas.  Nunca  vi  um  escândalo  como o  de  sua
campanha. O Sr. Pimentel tinha uma previsão de gasto na campanha, mas gastou
R$10.000.000,00  a  mais;  e  vemos  aqui  pessoas  defendendo  isso.  Comparar  o
América  mineiro com a campanha do Pimentel  é um absurdo,  pois  esse time foi
injustiçado,  perdeu  dentro  do  Supremo  Tribunal  de  Justiça  Desportiva,  e  ontem
assinamos uma moção de repúdio àquele tribunal justamente por isso. Portanto não
podemos comparar sua situação a essa campanha vergonhosa que o PT fez em
Minas  Gerais,  com  R$10.000.000,00  a  mais.  Estou  aqui  com  os  dados  dessa
campanha  vergonhosa.  Cobra-se  dos  deputados  uma  nota  fiscal  do  posto  de
gasolina,  mas  em  uma  campanha  se  gastam  R$10.000.000,00  a  mais.  Estão
rejeitadas as contas, mas o mais grave o deputado Alencar da Silveira Jr. não disse: o
procurador eleitoral pede a cassação de Fernando Pimentel e de Antônio Andrade. É
tão grave que estão pedindo a cassação e a inelegibilidade do Sr. Pimentel e do Sr.
Antônio Andrade. Portanto, não é golpe, mas sim processo democrático. Tem-se que
ganhar uma eleição de acordo com as regras; não se pode fazer gol de mão como fez
o PT na sua campanha em Minas Gerais. Vejam as denúncias do Norte. Não são
denúncias,  já  estão  comprovadas.  As  contas  da  campanha  estão  rejeitadas.
Presidente, sei que a campainha já tocou, mas ainda estou dentro do meu tempo.
Ainda tenho 30 segundos. Ainda está correndo o tempo, presidente. Então, sei que
incomoda, mas é a verdade. Não somos nós, é o procurador eleitoral que pede a
cassação e a inelegibilidade. Está correto o deputado Alencar da Silveira Jr., o Brasil
precisa mudar. Não é golpe não. Golpe é o que o PT fazia: Fora FHC, impeachment
em  Collor.  Nós  somos  diferentes,  estamos  acompanhando  o  que  o  procurador
eleitoral está determinando e pedindo à Justiça a cassação e a inelegibilidade do Sr.
Pimentel e do Sr. Antônio Andrade.

O presidente (deputado Dinis Pinheiro) - Esgotado o prazo destinado a esta parte e
não havendo retificação a ser feita na ata, dou-a por aprovada.
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2ª Parte (Ordem do Dia)
1ª Fase

O presidente - Nos termos do edital de convocação, a presidência passa à 2ª Parte
da reunião, em sua 1ª Fase, com a apreciação de pareceres e requerimentos.

Questões de Ordem
O deputado André Quintão - Sr. Presidente, deputado Dinis Pinheiro, ontem, após

as votações, tivemos um momento muito importante e emocionante de despedida de
vários deputados, da deputada Luzia Ferreira, da deputada Maria Tereza Lara e eu
não me pronunciei seguindo a orientação desta presidência. Mas quero, ao discutir a
ata, registrar que, infelizmente, na leitura da ata, nós não registramos a aprovação do
Projeto de Lei nº 1.891 que protegia a Serra da Moeda. Nesse aspecto, ontem foi o
dia mais triste que tive na Assembleia Legislativa. O deputado Dalmo Ribeiro Silva
apresentou, na legislatura anterior, um projeto que tombava a Serra da Moeda. Houve
uma sensibilização, por parte do governo anterior, para que o deputado Dalmo, em
vez de propor a proteção total, pudesse propor uma lei que estabelecesse diretrizes
de ocupação e proteção, do chamado Sinclinal Moeda. Foi formada uma comissão
especial na Assembleia que propôs uma legislação. Encerrou-se a legislatura sem a
Assembleia aprovar. Fui procurado por entidades ambientalistas e desarquivei essa
proposta. Primeiro dia de 2011. Essa proposta estava em tramitação. O presidente da
Assembleia,  deputado  Dinis  Pinheiro  -  e  aqui  eu  homenageio  o  deputado  Dinis
Pinheiro  -,  fez  uma  grande  reunião  convocando  todos:  mineradoras,  entidades
ambientalistas, condomínios da região, trabalhadores, comunidades quilombolas. O
deputado  Célio  Moreira,  presidente  da  Comissão  de  Meio  Ambiente  e
Desenvolvimento  Sustentável,  fez  um  substitutivo.  Havia  um projeto  do  deputado
Rogério Correia do Monumento Natural Mãe d'Água. Havia um projeto do hoje vice-
prefeito Délio Malheiros da Serra da Calçada. Abri mão do meu projeto original para
que  o  projeto  do  deputado  Rogério  Correia  e  o  do  deputado  Délio  Malheiros
pudessem avançar, porque protegeriam a Serra da Calçada e o topo da Serra da
Moeda onde existem nascentes, o chamado Monumento Natural Mãe d'Água. Esse
substitutivo  estava  para  ser  votado  ontem.  Acordo  inédito  entre  ambientalistas,
mineradoras, condomínios, deputados, comissão do meio ambiente. Gostaria de que
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quem barrou o projeto viesse aqui me dar uma explicação porque, inexplicavelmente,
houve um impedimento para a sua votação. Não farei juízo de valor, mas gostaria de
que  o  deputado  que  barrou  o  projeto  se  explicasse.  Ele  barrou  o  projeto  na
negociação da pauta a ser votada. Não podemos brincar no Legislativo. Trata-se de
um projeto de seis, sete anos. Todos os anos, 10 mil pessoas abraçam a Serra da
Moeda, e terei de explicar por que o projeto não foi votado e dar nome aos bois.
Queria que alguém viesse aqui e dissesse que não deixou votar o projeto da Serra da
Moeda por determinado motivo. Sou uma pessoa séria e não quero ficar dizendo que
fulano ou beltrano não deixou. Quero que alguém venha até aqui para dizer que não
quis a votação do projeto em tramitação há seis, sete anos nesta Casa. Ontem foi um
dia triste. O que está em jogo é a expectativa de milhares de pessoas que estão
esperando a votação desse projeto, e a culpa não foi do PT. Aliás, havia um acordo
feito com a participação do presidente da Casa. O presidente da Comissão de Meio
Ambiente é do PSDB. A culpa não é do PT. Agora quero saber quem barrou o projeto.
Espero que ele venha aqui e diga.

O deputado Fábio Cherem - É lamentável, após o resultado das eleições, fazer um
terceiro turno aqui, e, por questões e interpretações técnicas, ver que o governador
Fernando Pimentel tem de passar por esse tipo de constrangimento. É interessante
notar que dos seis votos proferidos pelo TRE, dois desembargadores ficaram muito
indignados com a desaprovação das contas. Eles não entenderam o posicionamento
dos  demais  desembargadores  que  optaram  pelo  julgamento  da  reprovação.  É
lamentável  que  em  Minas  haja  o  ressentimento  daqueles  que  foram  derrotados,
principalmente levando-se em conta que o vencedor foi eleito com mais da metade
dos votos válidos. Não se trata de uma eleição apertada, mas de uma eleição em
que, já no primeiro turno, o povo mineiro efetuou a sua opção pela renovação. Não
havia mais como manter esse projeto de 12 anos no Estado de Minas Gerais, apesar
de toda a divulgação da máquina pública e do poder maciço ao longo desse tempo,
capitaneado ainda por uma campanha à presidência da República por um dos antigos
ocupantes do Palácio Tiradentes. Registro a nossa indignação.  Todos nesta Casa
deveríamos torcer para que o novo governo prospere e tenha boas condições de
efetuar o seu projeto de governo,  que foi aprovado pelos mineiros.  O governador
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Fernando Pimentel  é brando e sensato e tem uma largueza e  grandeza de alma
capaz de superar todas as dificuldades, bem como esse barulho inconveniente. Aliás,
não existe na Justiça Eleitoral nem na legislação brasileira nada que substitua um
problema crônico  em eleições.  Não há um artigo  na  Justiça capaz de resolver  o
problema  da  falta  de  votos.  Quando  faltam  votos,  o  vencedor  é  declarado  pela
maioria da população e dos mineiros. Não existe questão judicial que possa resolver
esse  tipo  de  problema.  Ouvir  a  argumentação  de  que  uma  questão  técnica  é
suficiente para excluir dos mineiros a vontade explícita nas urnas é lamentável. Da
mesma forma, ontem aconteceu aquele episódio no TSE, onde uma liminar, solicitada
em cima da hora, requeria a não diplomação da presidente eleita Dilma Rousseff, em
favor  do  segundo  colocado.  Ora,  para  mim,  o  que  existe  é  uma  divergência  de
personalidade. Pouco após o resultado o segundo colocado na eleição presidencial
ligou para a presidente dando-lhe os parabéns e reconhecendo sua vitória. Pouco
depois muda de ideia e questiona o sistema eleitoral.  Achei engraçado e diferente
porque, quando se questiona a legitimidade da urna eletrônica, questiona-se também
o voto de todos nós. Ou seja, invalidar os votos para a eleição presidencial significaria
invalidar também os votos de todos nós da Casa que fomos reeleitos pela vontade
popular. Mais que isso: persevera-se em uma conduta de golpismo judicial por meio
do não reconhecimento  da  vontade do  povo  brasileiro  em  não  aprovar  o  projeto
proposto pelo grupo derrotado na eleição. Vai aqui então a nossa expectativa de que
isso seja superado e de que haja bom senso nos grupos e no Ministério Público.
Esperamos que prevaleçam o bom senso e o entendimento, pois da mesma forma
foram também reprovadas pelo TRE as contas do senador eleito Anastasia. O que
aconteceu de interessante  no julgamento? As  contas  do  senador  eleito  Anastasia
foram aprovadas, apesar da recomendação de reprovação. Em Minas as coisas são
diferentes e não acontecem como no Brasil.  Ao  longo dos  próximos  quatro  anos
explicaremos como foram e serão as coisas.

O  deputado  Wander  Borges  -  Sr.  Presidente  e  Srs.  Deputados,  mais  uma vez
estamos aqui primeiro para tentar compreender esses momentos finais da legislatura.
Ontem ficamos aqui até 10h30min da noite fazendo as votações necessárias nas
comissões.  Aliás,  quero agradecer  ao  presidente deputado Zé Maia,  ao deputado



2378
____________________________________________________________________________

Lafayette de Andrada e ao deputado Duarte Bechir, que ontem nos acompanharam
nos trabalhos. Quero também agradecer ao nobre companheiro deputado Gustavo
Corrêa.  Desculpe-me,  Gustavo.  Você  também  foi  fundamental.  Ontem  votamos  e
caminhamos com o Projeto nº 3.507. Votamos a questão do Tribunal de Contas, o
Projeto  nº  5.499.  Agora  viemos ao Plenário  esta  manhã.  Não estou  conseguindo
entender por que tanto ódio contra o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais,
tanta restrição contra o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Dizem que o
Tribunal de Contas tem um salário médio maior. Vamos dar graças a Deus por haver
alguém  com  um  salário  médio  melhor  um  pouco.  Precisamos  olhar  aqueles  que
ganham menos. Essa é a tônica. Preciso fazer essa reavaliação. Imaginem se nas
grandes empresas, Fiat,  Usiminas, Odebrecht,  os grandes executivos resolvessem
baixar o salário de todos porque fulano ganha tanto. Cada um deve ter contribuído
para conseguir chegar àquele ponto. Cada um constrói um caminho. Cada um faz
uma carreira. Cada um se esforça de um jeito ou de outro. As meninas que passaram
no concurso público devem ter estudado de manhã, de noite, sábados e domingos,
deputado Leonardo Moreira. Elas deixaram de namorar, passear e ver a família. Quer
dizer, elas deixaram de fazer o lazer para se dedicar a uma causa. Estou vendo que
já apresentaram um monte de requerimentos. Até votaremos por artigo; e o deputado
terá direito a discutir o requerimento por mais tantos minutos. Serão 150 minutos.
Chegamos à conclusão de que alguém não quer votar. Se é assim, falem por que não
querem  votar.  Ontem  o  deputado  Adelmo  Carneiro  Leão  externou  aqui  o  seu
posicionamento,  que respeito,  pois  foi  claro,  mas as outras  questões não ficaram
claras.  Simplesmente  muda-se  a  estratégia,  e  nada  acontece.  Sabemos  que  o
orçamento do Tribunal de Contas é compartilhado com o da Assembleia Legislativa.
Peço ao nosso secretário-geral,  deputado Dilzon  Melo,  que,  por  favor,  solicite  os
levantamentos,  para  sabermos  quanto  temos  no  orçamento,  qual  foi  a  nossa
execução orçamentária e se faltou financeiro para os gastos. Se faltou, tudo bem,
mas,  se  isso  não  aconteceu,  e  o  orçamento  é  compartilhado,  não  há  essa
necessidade. Será que teremos de passar a acompanhar doravante cada contrato,
cada licitação e cada impacto na folha de pagamento dos servidores contratados da
Assembleia Legislativa de Minas Gerais? Teremos de avaliar quanto se paga disso e
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daquilo  para  dizer:  companheiros  deputados,  há,  sim,  condições  de  passar  à
recomposição salarial dos funcionários do Tribunal de Contas? Sr. Presidente, não
venho  fazer  nenhuma  afronta  a  nenhum  companheiro  deputado;  pelo  contrário,
gostaria  de  serenar  e  tentar  entender  um  pouco mais.  Quando  chegamos  nesse
impasse de aumento de salário  e de alguns cargos no Tribunal  de Justiça Militar,
esbarramos em uma questão que discutimos há oito anos, desde quando cheguei
nesta Casa, deputado Dalmo Ribeiro Silva. Temos falado sobre o mesmo assunto. A
matriz orçamentária pactuada em nível  de Brasil  está equivocada.  O modelo está
ultrapassado.  Na Constituição de 1988,  organizou-se  o  encaminhamento,  mas as
receitas  e  despesas  estavam  equilibradas.  Hoje,  não,  a  maioria  das  despesas,
sobretudo de custeio, estão nos municípios e nos estados brasileiros, que não têm
capacidade de arrecadação. Em consequência, há essa disputa. Temos de realizar
um movimento Brasil afora, para que se melhore a receita dos estados brasileiros. O
nosso orçamento para o ano que vem está estimado em R$84.000.000.000,00. Esse
é o orçamento que será aprovado nesta Casa. Somente a federação arrecada, em
média,  R$160.000.000.000,00  a  cada  mês,  o  que  passará  de
R$1.500.000.000.000,00.  Como não  há  qualidade  no  gasto,  falta  dinheiro  para  a
saúde, educação e segurança pública. É necessária a reavaliação desses conceitos,
para  que  a  sociedade  seja  melhor  atendida,  deputado  Ivair  Nogueira.  Isso  é
inadmissível. O País está cavando a sua própria sepultura quando manda centenas e
centenas e milhares e milhares de meninos de 18 anos a 25 anos para detrás das
grades. Algo está errado. Fica-se na fila do SUS, esperando uma cirurgia, por 6, 9, 10
meses, ou 1, 2 anos. Temos de mudar a regra do jogo. Não podemos ficar pensando
que não é com a gente. Isso bate às nossas portas todos os dias. Quero deixar aqui
essa preocupação. Temos de procurar entender melhor a razão da não recomposição
do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Sr. Presidente, muito obrigado.

O deputado Gustavo Valadares - Sr. Presidente, quero fazer um apelo ao deputado
Sargento  Rodrigues.  Acho  que  até  seria  melhor  que  fosse  fora  dos  microfones.
Poderíamos  tentar  ser  mais  céleres  na  condução  desse  processo  de  agora  de
manhã, de votação do projeto, e, em seguida, faríamos declaração de voto. Também
tenho  um  assunto  importantíssimo  para  tratar  em  relação  à  questão  das  contas
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rejeitadas do futuro governador. Temos prefeitos que são cassados por tão pouco, por
cesta básica, ticket de alimentação, etc. Vamos votar agora, é isso.

O deputado Sargento Rodrigues - Bom dia a todos, bom dia, deputadas, deputados
e público que nos assiste pela TV Assembleia. Presidente, trago aqui uma denúncia
gravíssima, um fato que está ocorrendo neste exato momento. Deputado Bonifácio
Mourão,  conversamos  muito  sobre  segurança  pública  e  Polícia  Militar  quando
voltávamos de Valadares. Tem hora que ficamos sem entender o cidadão que teve
determinadas ideias. Imagine, deputado Carlos Pimenta, hoje temos dois conjuntos
residenciais  de  policiais  em Venda Nova e  no  Conjunto  das  Américas,  no  Bairro
Betânia,  região  Norte  e  região  Oeste.  São  residências  funcionais  onde  moram
famílias  de  policias  e  de  bombeiros  que  foram  ameaçadas  pelo  crime  ou  que
moravam  em  área  de  risco.  A permanência  desse  policial  ou  desse  bombeiro  lá
colocava em risco toda a sua família. Houve policiais que tiveram de sair com sua
mudança  de  madrugada,  deputado  Bonifácio  Mourão,  para  não  ser  morto  por
traficante, para não sofrer um atentado contra a sua vida, contra a vida de sua esposa
e de seus  filhos.  Esses dois  residenciais  foram adquiridos pelo  Estado de Minas
Gerais,  pelo  poder  público,  para  abrigar  esses  policiais  que  são  ameaçados.  O
governo fez um decreto que estabelece o prazo de permanência, deputado Bonifácio
Mourão. Mas, passado esse período de dois anos, eles não conseguiram equilibrar as
suas contas e adquirir um imóvel por conta própria, não conseguiram comprar a sua
residência ou alugar outro imóvel. O que o Estado de Minas fez por intermédio da
Polícia Militar? Aí é que ficamos preocupados, deputado Bonifácio Mourão. Queria
saber qual foi o coronel da Polícia Militar que teve a brilhante ideia de entrar com
ação de despejo, deputado Paulo Lamac. O juiz da 4ª Vara da Fazenda Pública de
Belo Horizonte determinou o despejo dos policiais, o despejo da família dos policiais,
presidente. Onde vão colocar essas famílias? Tanto este deputado quanto o deputado
Durval  Ângelo  fomos  até  o  conjunto  Residencial  Jardim  das  Américas,  fizemos
reuniões, audiências públicas para impedir isso. Não há como tirar dali a família de
um policial, de um bombeiro, a sua esposa e os seus filhos, colocar em um caminhão
de mudança e dizer: vai para onde quiser. Deputado Marques Abreu, é isso o que
está acontecendo. Está aqui a ação de reintegração de posse movida pelo próprio
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Comando da Polícia Militar para despejar os policiais. Vão voltar para as favelas? Vão
voltar para as áreas de risco? Esse é o apelo que fazemos aqui. Deputado Durval
Ângelo, liguei agora cedo para o Cel. Divino Pereira de Brito, atual chefe do Estado
Maior da Polícia Militar, para que ligue imediatamente e determine que os policiais
militares não cumpram essa ordem judicial.  Assim, podemos encontrar uma saída
decente  e  harmoniosa.  O  juiz  fixou  multa  diária  no  valor  de  R$1.000,00  a
R$50.000,00. O policial que está lá saiu de uma área de risco, teve de tirar o filho da
escola,  a esposa,  que estava trabalhando em determinado lugar,  teve de sair  do
emprego, ou seja, arrebentou a vida social da família. Agora, a Polícia Militar quer
cumprir uma ordem de despejo e colocar os próprios policiais militares ameaçados - e
suas  famílias  -  na  rua.  É  um  absurdo  o  comando  da  Polícia  Militar  permitir  o
cumprimento dessa ordem judicial. Tratando-se de posse injusta, com menos de um
ano e um dia e considerando-se que o réu foi devidamente notificado em 21/3/2014,
preenchidos os requisitos dos art.  927 e 928 do Código de Processo Civil,  o  juiz
concede  liminar  requerida  pelo  Estado  de  Minas  Gerais,  leia-se  Polícia  Militar,
determinando a imediata reintegração de posse do imóvel, colocando os policiais e os
bombeiros que moravam em área de risco ou que foram ameaçados de morte - suas
famílias  inclusive -  na  rua.  O juiz estabeleceu uma multa  diária  de  R$1.000,00 a
R$50.000,00  para  um  policial  militar,  que  não  tem  mesmo  onde  cair  morto.
Presidente, encerrando as minhas palavras, quero dizer ao Cel. Sant'Ana e ao Cel.
Brito que determinem a imediata suspensão, sob pena de a Polícia Militar criar uma
crise  interna  desnecessária,  porque  não  vamos  permitir  que  policiais  sejam
despejados e colocados na rua com suas famílias. Não vamos permitir em hipótese
alguma que uma ordem judicial seja cumprida da forma como está colocada. Faço um
apelo  ao  Cel.  Márcio  Martins  Sant'Ana  e  ao  Cel.  Divino  Pereira  de  Brito,
respectivamente  comandante-geral  da  Polícia  Militar  e  chefe  do  Estado Maior  da
Polícia Militar: não permitam que essa atrocidade seja cometida contra os próprios
policiais militares, sob pena de criarmos uma crise institucional muito mal conduzida
por quem entrou com essa ação. São essas as nossas considerações, presidente.
Vamos aguardar a manifestação da Polícia Militar.

A  deputada  Maria  Tereza  Lara  -  Sr.  Presidente,  deputado  Dinis  Pinheiro;
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parlamentares da Casa; deputado Ivair Nogueira, da nossa cidade de Betim e vice-
presidente desta Casa; deputado Dilzon Melo; deputado Gustavo Corrêa. Deputado
Sargento Rodrigues, antes de iniciar a minha questão de ordem, gostaria de dizer que
concordo  com  suas  palavras.  Recentemente,  acompanhei  uma  desocupação  em
Betim,  coordenada  pelo  Maj.  Aloísio.  A  polícia  desempenhou  um  papel
importantíssimo para que tudo corresse de forma tranquila. É muito importante que
essa lei seja revista. Quando tentamos reverter o quadro em Betim, não conseguimos
mais, estava em cima da hora, enfrentamos problemas de todos os tipos. O terreno
era público, da prefeitura. O terreno estava parado há 20 anos e ocupado por mais de
100  casas,  inclusive  de  alvenaria,  ou  seja,  houve tempo para  construção.  O que
acontece? Desocupam o terreno e tiram as famílias. Como esse caso que V. Exa.
exemplificou, não há sentido. Se eles têm que sair, deve ser para algo definido, que a
prefeitura  tenha  um  local,  tenha  um  programa,  governo  do  estado  e  prefeitura
municipal. Deputado Sargento Rodrigues, precisamos modificar a legislação. Nesta
Casa, temos uma lei que prevê que toda desocupação deve ser acompanhada por
representantes da Assembleia, do Ministério Público, de várias entidades. Essa lei, às
vezes, não é cumprida. Temos de rever isso. Os deputados que irão continuar nesta
Casa precisam debater a legislação vigente, porque está havendo muitas injustiças.
Há  casos  em  que  os  terrenos  não  têm  utilização  pública,  há  casos  de  terrenos
públicos em que há desocupações sem qualquer proposta de construção e de uso
dele  para  o bem comum. Nesse caso,  estou solidária a V.  Exa.  Presidente Dinis
Pinheiro,  sobre  a  situação  que  estamos  vivendo,  como  disse  ontem  em  meu
pronunciamento, precisamos refletir porque não tem cabimento um 3º turno. As urnas
já  deram o  resultado.  Temos  de construir  coletivamente  no  estado e  no  governo
federal.  Precisamos  unir  forças,  todos  os  partidos  políticos,  todas  as  lideranças.
Como disse o deputado Wander Borges, temos problemas. Concordo. O problema
prisional  no Brasil  é  gravíssimo,  em Minas também. Além de cuidar  e reformar o
sistema que está aí, temos principalmente que ter políticas públicas de prevenção.
Está havendo essas políticas, basta vermos os números. Há 8 milhões de jovens em
cursos  técnicos.  Isso  é  política  de  prevenção  no  Brasil.  Entretanto,  ainda  é
insuficiente.  Como  disse  a  presidenta  Dilma,  precisamos  avançar  mais  em
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investimento  em  políticas  públicas,  em  educação.  A  saúde  precisa  avançar.
Estivemos em Brasília junto com o presidente e demais parlamentares e levamos as
assinaturas  de  Minas  para  que  tenhamos  mais  recursos.  Esse  é  um  papel
institucional importantíssimo. Ficar só criando 3º turno, questionando a eleição que é
inquestionável,  é inconcebível.  Estamos perdendo tempo. Agora, temos que cuidar
das políticas públicas. Os que foram eleitos devem governar. Nós, que amamos este
estado  e  este  país,  devemos  contribuir  seja  de  que  partido  formos.  É  preciso
questionar o que for preciso, mas uma tentativa de golpe não cabe. Estamos em uma
democracia, e esta deve ser fortalecida. Obrigada, presidente.

O deputado Rogério Correia - Presidente, não poderia terminar o ano legislativo
sem  fazer  um  cumprimento  especial  ao  presidente  Barack  Obama.  Faço-o  pela
atitude de grandeza ao reconhecer o erro de 50 anos de embargo à ilha de Cuba e ao
povo cubano. Ele os fez nessas letras, dizendo que foi uma estratégia equivocada.
Agora, vai reatar com Cuba e permitir que os países tenham entre si comércio e que
Cuba possa se abrir ao mundo. Isso deve ser comemorado, pois foram 50 anos da
chamada guerra fria,  de  embargo econômico.  Comemorou-se em toda a América
Latina. Anteontem, a presidenta Dilma foi eleita a presidente do Mercosul. Agora, por
meio de nossa presidenta, o Brasil preside o Mercosul. Temos muito a comemorar
neste final de ano. Comemoramos inclusive o Porto de Mariel, que foi tão criticado e
que agora está sendo comemorado por todos como uma estratégia completamente
correta. Será um porto mais importante que o do Canal do Panamá, porque por ali
haverá embarque de mercadorias de todo o mundo, não só para Cuba, mas também
para toda a América Central. Passou a ser um porto estratégico, e o investimento
realizado por empresas brasileiras, com recursos do BNDES, serão pagos, geraram-
se empregos e se mostrou uma estratégia correta. Ao mesmo tempo, o povo cubano
está em condições muito melhores de prosseguir a sua vida. A revolução cubana na
época foi algo muito comemorado no mundo. Cuba era praticamente um prostíbulo
dos Estados Unidos. Quando Fidel Castro e Che Guevara fizeram a revolução, foi um
grito de liberdade. Como se passaram os anos da Guerra Fria, os Estados Unidos
fizeram um embargo enorme a uma ilha pequenininha, que poucas coisas produz.
Mas  aquele  povo resistiu  heroicamente.  Mesmo com todo o  embargo econômico,
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Cuba passou a ter índices de desenvolvimento humano maiores que a grande maioria
dos países  da  América Latina;  um sistema educacional  de  fazer  inveja,  que hoje
exporta médicos para o mundo inteiro, inclusive para a África, que enfrenta problemas
com o ebola, e para o Brasil, com o programa Mais Médicos. O programa de saúde
de Cuba é exemplo para o mundo, além do programa educacional. Agora se abrem
as fronteiras. A relação diplomática entre Cuba e Estados Unidos é reatada entre o
presidente Castro e o presidente Barack Obama, com a anuência da América Latina.
A presidenta  Dilma  presidirá  o  Mercosul  neste  momento  tão  importante.  Queria
parabenizar  o  presidente  Barack  Obama,  o  presidente  Castro,  de  Cuba,  e  a
presidenta Dilma. Ontem, a presidenta Dilma foi diplomada, apesar de o PSDB ter
pedido ao TSE a sua cassação e a diplomação do Aécio. Nunca vi algo desse tipo em
minha  vida:  o  inconformismo do  senador  com  a  derrota.  Ele  achava  que  estava
predestinado a ganhar;  teria de ser ele, pois o representante das elites não pode
perder;  a casa grande não pode perder.  Sr.  Presidente,  fico muito feliz  com essa
reviravolta que acontece no mundo agora. É o que vim comemorar.  Além disso, a
presidenta  Dilma  comemora  R$1.000.000.000.000,00  para  obras  do  PAC.  Com
certeza, tanto o metrô quanto a 381 e o anel rodoviário também entrarão no PAC 3,
com o governador Pimentel. Talvez seja isso que está levando o PSDB a querer que
haja  golpe  no  Brasil  e  em Minas.  Não querem diplomar  o  Pimentel,  não querem
diplomar a Dilma, mas o povo já os diplomou. São as eleições que fazem isso, é o
resultado eleitoral.  Cabe agora ao PSDB a oposição,  que espero a façam com a
destreza  e  a  responsabilidade  com  que  sempre  fizemos  no  Brasil,  quando  não
estávamos no governo. A oposição tem de ser valorizada. Não pode é tentar golpe, ir
às ruas e pedir regime militar, pedir ditadura de novo. O senador Aécio Neves tentou,
na madrugada, junto ao PSDB, se diplomar no lugar da presidenta Dilma, e isso virou
piada  pronta  no  mundo  inteiro:  candidato  derrotado  tenta  ganhar  o  diploma  da
candidata que ganhou a eleição. Presidente, vamos votar. As meninas estão pedindo
para votarmos, e já há um requerimento com essa solicitação. Se todos os outros
projetos forem retirados, nós votaremos. Já disse isso. O combinado seria ter só o
projeto  do  Tribunal  de  Justiça  Militar.  Se for  só  ele,  e  os  outros  forem retirados,
topamos votar. Se pudessem colocar na pauta o requerimento, nós o votaremos e
passaremos a apreciar o projeto.



2385
____________________________________________________________________________

O  deputado  Carlos  Pimenta  -  Sr.  Presidente,  estou  representando  o  deputado
Inácio Franco, que é o líder do bloco: sou o vice-líder e, se os demais deputados
concordarem, já assinamos o requerimento solicitando a V. Exa. a retirada de pauta
de  todos  os  outros  projetos.  Parece  que  só  faltava  a  assinatura  do  PT.  Esse
requerimento já se encontra nas mãos de V. Exa.? Está certo, Presidente. Estamos
retirando os outros projetos, e votaremos apenas o relativo ao Tribunal de Justiça
Militar.  Gostaria  de,  nesses  4  minutos  de  que  disponho,  manifestar  minha
preocupação. O jornal  Estado de Minas de hoje trás uma matéria com o seguinte
título:  “Medicina  da  Universidade  Federal  de  São  João  del-Rei  toma  bomba  no
Enade”. A matéria diz que quase um quinto dos cursos de medicina do País estão
com a corda no pescoço no quesito qualidade do ensino ofertado. Dos 139 cursos
avaliados pelo MEC, 20% tomaram bomba ao receber notas 2 e 1, abaixo da média
satisfatória instituída pelo Conselho Preliminar de Curso. A matéria diz ainda que, em
Minas  Gerais,  os  únicos  cursos  que  receberam  avaliação  positiva  foram  os  de
medicina da UFMG, da UniBH, da Universidade do Vale do Sapucai - Univas -, em
Pouso Alegre, e a Universidade Federal de Uberaba. Ficamos preocupados com a
falta de investimentos nos cursos de medicina do Brasil. Para o governo federal, é
muito prático, muito cômodo lançar o programa Mais Médicos, importando cerca de
15 mil médicos de Cuba. E o curso de Cuba não é de medicina; lá é realizado um
curso  inicial  de  quatro  anos  de  que  participam  médicos,  enfermeiros  e  outros
profissionais ligados à área da saúde. Após quatro anos, alguns optam para cursar
mais  dois  anos  de  especialidade  na  área  de  medicina.  Salvo  engano,  todos  os
profissionais que vieram de Cuba fizeram apenas o curso básico de quatro anos, e
aqui  chegaram  com  o  título  de  médicos.  Na  verdade,  eles  não  são  médicos;
concluíram o curso básico de quatro anos, comum a todos os profissionais da área de
saúde.  E  isso  deixa  nossas  universidades  em  situação  difícil.  Imaginem  se  a
Universidade Federal de São João del-Rei for excluída, não mais ofertar vagas e, ao
mesmo  tempo,  se  importar  médicos  de  Cuba.  A  situação  é  gravíssima.  Estão
incentivando a proliferação de cursos de medicina sem a mínima condição. Esta Casa
está nos alertando para o fato de que outras faculdades de medicina podem correr o
risco de ter de fechar as suas portas. Ivair, na sua querida Betim, parece-me que, a
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partir de 2016, funcionará um novo curso de medicina. Aliás, qualquer cidade hoje
pode candidatar-se a ter um curso de medicina, mas não recebem os investimentos
necessários por parte do governo federal. Portanto, temos de encarar essa situação.
Espero, na Comissão de Saúde ou num processo especial da Casa, fazer uma ampla
discussão a respeito dos cursos médicos ofertados em Minas Gerais para que não
corramos o risco de ver uma universidade federal tomar bomba e ser ameaçada de
fechar suas portas. Obrigado.

O presidente (deputado Ivair Nogueira) - Com a palavra, pela ordem, o deputado
Gustavo Corrêa.

O deputado Gustavo Corrêa - Sr. Presidente, deputado Ivair Nogueira; deputado
Dilzon Melo, 1°-secretário desta Casa, vou me ater ao que vem sendo tratado pelos
meus pares que me antecederam. Em primeiro lugar,  queria dizer que sempre foi
preocupação  deste  parlamentar  trabalhar  para  que  nossa  Minas  Gerais  seja  um
estado melhor, onde todos tenhamos uma qualidade e uma condição de vida dignas.
Quero agir da mesma forma que os deputados da atual base governista, que aqui
marcam  presença  atendendo  ao  chamamento  do  nosso  líder,  deputado  Luiz
Humberto, para que possamos votar o Projeto de Lei n° 3.507, que com certeza viria
coroar  uma  luta  e  dedicação  extraordinárias  das  nossas  amigas  que  aqui  se
encontram. Tenho certeza de que seria um belo presente de Papai Noel para cada
uma de vocês. E fico surpreso cada vez mais, deputado João Vítor Xavier. Vou repetir
algo  que falei  na  última semana,  disse  ontem e volto  a ressaltar  hoje:  causa-me
tamanha  estranheza a  atuação de determinados parlamentares,  que  durante  dois
anos se preocuparam única e exclusivamente em fazer  críticas  ao senador  Aécio
Neves, naquela época governador  do Estado de Minas Gerais,  posteriormente ao
futuro senador Antonio Anastasia, que sucedeu o governador Aécio Neves, e depois
ao governador Alberto Pinto Coelho. Sempre fazendo críticas no sentido de que eles
não cumpriam com suas obrigações, que não pagavam os servidores da forma que
deveriam ser remunerados. Tenho certeza, deputado Leonardo Moreira, de que terei
de subir a esta tribuna toda semana, para alertar aqueles deputados que hoje estão
na oposição, que estarão à frente do governo de Minas nos próximos quatro anos - e,
justiça seja feita, foi vontade do povo mineiro -, cobrando que cumpram todas aquelas
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promessas  realizadas  durante  a  campanha.  E,  mais  do  que  isso,  escuto
determinados parlamentares, sobretudo do partido que ganhou o governo de Minas
Gerais e que novamente foi reeleito pela maioria dos brasileiros por uma pequena
diferença, dizendo que acabou o terceiro turno, que não devemos pensar em terceiro
turno, que devemos ter calma, juízo, paciência. Será que eles se esqueceram de que
durante  12  anos  não  aceitaram  os  resultados  das  urnas  que  os  colocaram  na
oposição? Será que se esqueceram de quantas e  quantas  vezes  subiram a esta
tribuna para fazer críticas a este governo que hoje temos em Minas Gerais, governo
este reconhecido pelos mais importante órgãos de fomento internacionais? Governo
este que levou asfalto a todos os municípios mineiros? Espero eu, deputado Gustavo
Valadares  e  deputado  Rogério  Correia,  o  tão  sonhado  metrô,  a  tão  sonhada
duplicação da BR-381 e, sobretudo, do anel rodoviário. Espero que agora a nossa
atleticana,  deputado  Rogério,  a  presidenta  Dilma,  cumpra  esse  dever  com  os
mineiros  e traga essas  obras,  para que o povo mineiro não se arrependa de ter
votado  no  partido  de  V.  Exa.  E  volto  a  dizer,  espero  eu,  Rogério,  que  esteja
equivocado, porque estou vendo o que irá acontecer, nos próximos quatro anos, com
tudo aquilo que foi prometido durante a campanha eleitoral. Campanha essa, porque
confio na Justiça do nosso estado e do nosso país, que sofrerá os processos em
relação ao abuso do poder econômico detectado na campanha. Presidente, quero
dizer  que tenho a certeza,  infelizmente,  de que a vitória  do futuro partido que irá
governar Minas Gerais, foi, mais uma vez, um estelionato eleitoral.

O deputado João Leite -  Sr.  Presidente, obrigado. Quero saudar as meninas do
Tribunal  de  Justiça,  que  estão  fazendo  um  trabalho  bonito.  Democracia  é  assim
mesmo,  com  a  presença,  trazendo  as  reivindicações  à  Assembleia  Legislativa.
Presidente, em nome do PSDB, porque sei que falo também em nome dos meus
colegas, quero dizer que o PSDB tem demonstrado, na sua trajetória em nosso país,
como é um partido democrático. O presidente Fernando Henrique Cardoso passou o
governo brasileiro ao presidente Lula, depois de realizar um trabalho que todos nós
reconhecemos,  de  fortalecer,  de  implantar  o  Plano  Real.  Só  isso  demonstra,  no
momento democrático brasileiro, como o PSDB se comportou. Por isso, presidente,
quem questiona a validade da campanha da presidente Dilma não é o PSDB, são as
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instituições. As contas da presidente Dilma são questionadas e quem questiona a
campanha do Sr. Fernando Pimentel não é o PSDB, é o procurador eleitoral de Minas
Gerais. Como está dizendo o deputado Gustavo Corrêa, é o procurador federal de
Minas Gerais que está questionando. Ele está pedindo a cassação do Sr. Pimentel e
do Sr. Antônio Andrade. Não é o PSDB, não é golpe, são as instituições. Sabem por
quê? A campanha do Sr. Pimentel está toda irregular. São R$10.000.000,00 a mais.
De  onde  saiu  esse  dinheiro,  isso  eles  não  explicam.  Não  é  o  PSDB  de  Carlos
Mosconi, de Covas, de João Vítor Xavier, de Luiz Humberto Carneiro, de Leonardo
Moreira,  Gustavo  Valadares,  Célio  Moreira,  Luiz  Henrique.  Não  somos  nós,  é  o
procurador federal eleitoral que pede a cassação do Sr. Pimentel e do Sr. Antônio
Andrade e a inelegibilidade dos dois. É simples assim. Não é o PSDB de Antônio
Carlos Arantes e Lafayette de Andrada e dos partidos que compõem uma grande
base na Assembleia Legislativa. Não fomos nós, é a lei, é a justiça que está pedindo,
porque foi irregular.  Ontem coloquei no meu Twitter  que o PT fez gol de mão em
Minas Gerais. É um escândalo a campanha do PT em Minas Gerais. E um deputado,
que nem do PT é e que nunca veio à Assembleia Legislativa, veio aqui defender.
Agora ele apareceu aqui na Assembleia e está questionando tudo. Ele não vinha à
Assembleia  Legislativa.  Quero levantar  o ponto  dele  aqui.  Agora  ele  está falando
contra o PSDB. Deputado, não é o PSDB não; é o procurador federal eleitoral que
está dizendo, que está pedindo a cassação do Sr. Pimentel e do Sr. Antônio Andrade;
é ele. As contas estão reprovadas. As contas do Sr. Pimentel estão reprovadas. Não é
possível que, num Estado democrático, aceitemos o que o PT está fazendo no Brasil.
Vergonha  é  o  que  está  acontecendo  com  a  Petrobras.  Vergonha  é  o  que  os
brasileiros estão passando pelo que o PT fez na Petrobras. Isso é que é vergonha.
Vergonha é o que estamos vivendo nesta Assembleia Legislativa, em que o PT não
permite a votação do reajuste de 4,6% para os servidores do Estado. O PT é uma
vergonha, é um péssimo exemplo para a democracia brasileira. Pois não, deputado
Ivair Nogueira. Concluirei meu pronunciamento lembrando que não é o PSDB, não
são os partidos que compõem a base do governo que honrou tanto Minas Gerais,
com o governador Aécio Neves, com o governador Anastasia e com o governador
Alberto  Pinto  Coelho;  quem  está  pedindo  a  cassação  de  Pimentel  e  de  Antônio
Andrade é o procurador eleitoral federal. Obrigado, Sr. Presidente.
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O deputado João Vítor Xavier - Sr. Presidente, indago se já há condição de votar o
projeto.  Ainda  não  há?  Todas  as  assinaturas  ainda  não  foram coletadas?  Então,
enquanto  se compõe o  acordo,  vou fazer  o meu pronunciamento.  Sr.  Presidente,
tenho ouvido, estarrecido, na imprensa, e também aqui na Casa, agora há pouco, o
deputado Rogério Correia falar sobre o fantástico porto de Mariel. Ele falou: “O porto
de Mariel vai ser muito bom para o Brasil”. Desafio o deputado Rogério Correia, a
bancada do PT ou qualquer cidadão brasileiro a explicar como o porto de Mariel vai
ser bom para o Brasil. Qualquer um que disser isso estará mentindo. Sabe por quê,
Sr. Presidente? Porque o contrato do porto de Mariel é secreto. Ninguém sabe como
vai funcionar o porto de Mariel. Ninguém sabe quais são os direitos do Brasil no porto
de  Mariel.  Ninguém  sabe  quais  são as  obrigações  do  Brasil  no  porto  de  Mariel.
Ninguém sabe, deputado Dilzon, como será restituído o dinheiro do povo brasileiro
empregado no porto de Mariel. Ninguém sabe se há coparticipação do Brasil no porto
de  Mariel.  É  tudo  misterioso.  É  tudo  sigiloso.  Então,  não  passa  de  anedota,  de
abobrinha, de falácia dizer que o porto de Mariel vai ser bom para o Brasil, porque
ninguém conhece o contrato do porto de Mariel porque ele é sigiloso para proteger,
em primeiro lugar, os interesses do Partido dos Trabalhadores e, em segundo lugar,
os interesses das empreiteiras, que, pelo visto, têm sido muito generosas com esse
partido.  A única  coisa  que  muda,  Sr.  Presidente,  na  abertura  de  Cuba,  não  é  o
sistema econômico e político mundial, mas o sistema econômico e político de Cuba.
O que fracassou não foi  o  capitalismo,  para o qual  Cuba está  se abrindo;  o que
fracassou foi o projeto comunista e ditatorial da família Castro. Estou procurando, no
meu telefone, algumas informações sobre o livro lançado pelo mordomo, o segurança
pessoal, o ajudante de ordens do Fidel Castro, que fala sobre a vida de opulência que
ele  vivia  na  ilha  de  Cuba.  Enquanto  o  povo  cubano  tem  que  pagar,  hoje,
US$250.000,00, se quiser um carro - e não consegue, porque o salário médio de lá
não chega a US$100,00 -, deputado Gustavo Corrêa, que esteve lá recentemente,
Fidel Castro tinha um iate em cada uma das praias de Cuba. Ele tinha, deputado
Lafayette, 20 casas de luxo, algumas no estilo Luís XV, o rei sol. Era o rei Fidel, do
Caribe. Isso é que fracassou. Cuba é a penúltima fronteira do fracassado modelo que
faliu nos anos 1970 e 1980 e se transformou em ditaduras pelo mundo. Hoje só falta
a Coreia do Norte. É uma alegria ver a ilha de Cuba se abrindo para o capitalismo,
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pois não basta pregar a divisão; para se dividir alguma coisa, tem-se primeiro que
gerar  riqueza,  e  Cuba  abriu  mão,  nos  últimos  50  anos,  de  gerar  riqueza.  Hoje,
compartilha-se a pobreza em Cuba, divide-se a pobreza. É uma alegria ver que Cuba
está  se  abrindo  para  o  mundo.  Então,  se  o  deputado  Rogério  Correia  veio  aqui
cumprimentar o Obama pelo gesto, eu cumprimento o povo cubano, pois a família
Castro não é digna de meu cumprimento. Uma família que oprime um povo há 50
anos, que vive no luxo e na opulência - isso foi dito pelo próprio funcionário do Fidel e
do Raul Castro -, enquanto o povo vive na miséria, não merece meus cumprimentos.
E torço muito para que Cuba não faça como a China, que apenas aderiu à economia
de  mercado,  mas  sim  como  os  países  do  leste  europeu  que,  além  de  aderir  à
economia  de  mercado,  abriram  suas  portas  para  a  democracia.  O  PT,  neste
momento,  questiona  a  procuradoria  eleitoral,  falando  em  democracia,  em  golpe,
alegando que quem questiona as suas contas é golpista, que quem critica a Dilma é
golpista e quem está contra o trator que o PT está passando sobre a democracia no
Brasil é golpista. Segundo esse partido, aqui somos todos golpistas, mas, na verdade,
o  golpe  existe  onde  estão  os  sistemas  apoiados  pelo  governo  petista  do  Brasil:
Venezuela, Cuba. Estive nas Olimpíadas de Atenas, Sr. Presidente, e lá entrevistei a
maior jogadora de vôlei da história, Mireya Luis, cubana. Perguntei-lhe o que estava
fazendo, e ela respondeu que estava lá para algo que se chamava eleição; ela não
sabia o significado,  desconhecia a palavra eleição.  Esse é o país em que vive a
querida e a honrada Mireya Luis, um país que não conhece a eleição. Esse é o país
aplaudido pelo PT.

2ª Fase
O presidente - Esgotada a hora destinada à 1ª Fase, a presidência passa à 2ª Fase

da Ordem do Dia, com a discussão e a votação da matéria constante na pauta.
Questão de Ordem

O deputado Lafayette de Andrada - Sr. Presidente, a bancada do PT está reunida,
discutindo a questão do Tribunal de Contas. Parece que está pacificada a votação do
Tribunal de Justiça Militar, e estão em entendimento quanto a votar ou não a questão
do Tribunal de Contas. Temos que suspender. Toda a bancada do PT e do PMDB está
no salão vermelho.
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Suspensão da Reunião
O  presidente  -  A  presidência  vai  suspender  a  reunião  por  20  minutos  para

entendimentos entre as lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na
pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião
O presidente (deputado Dinis Pinheiro) - Estão reabertos os nossos trabalhos.

Discussão e Votação de Proposições
- Vem à Mesa:

ACORDO DE LÍDERES
A totalidade dos líderes com assento nesta Casa acordam sejam retirados da pauta

desta reunião todos os projetos, exceto o Projeto de Lei nº 3.507/2012.
Sala das Reuniões, 19 de dezembro de 2014.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A presidência acolhe o acordo e determina o seu cumprimento.
Mesa da Assembleia, 19 de dezembro de 2014.
Dinis Pinheiro, presidente.
O presidente - Vêm à Mesa requerimentos dos deputados Fred Costa e Rogério

Correia, em que solicitam, respectivamente, que os Projetos de Lei nºs 3.507/2012 e
5.497/2014 sejam apreciados em 1º lugar, nessa ordem, entre as matérias em fase de
discussão. A presidência declara prejudicados os requerimentos.

Questão de Ordem
O deputado Alencar da Silveira Jr. - Sr. Presidente, gostaria de fazer uma sugestão

a esta Casa. No mundo inteiro, nos parlamentos, quando há dificuldade de quórum no
Plenário, são adotadas certas medidas. Por exemplo, na Austrália, uma campainha
soa por toda casa de 15 em 15 segundos. Enquanto todos os deputados não estão
no Plenário, ela não para. No Japão, há uma grande gôndola, como uma bacia, que o
presidente toca. Está na hora de mudarmos o costume, pois não adianta somente
pedir  pelo alto-falante da Casa a presença dos deputados. Se esse procedimento
está dando certo nos parlamentos de todo o mundo, está na hora de o adotarmos
também  aqui.  Assim  não  teríamos  dificuldade  de  fazer  com  que  os  deputados
adentrem no plenário para realizarmos votação. As meninas estão nas galerias em
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número  pequeno,  mas  costumo  dizer  que,  na  torcida  do  América,  o  número  é
pequeno, mas faz um barulho muito grande. Obrigado.

O presidente - Muito bem, deputado Alencar da Silveira Jr., mas, de acordo com o
Regimento Interno, me parece que essa demanda expressa por V. Exa. é atribuição
da 3ª-Secretaria.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.507/2012, do Tribunal de Justiça, que
dispõe sobre a criação e a transformação de cargos nos Quadros de Pessoal  da
Secretaria do Tribunal de Justiça Militar e nas Secretarias de Juízo Militar e dá outras
providências. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto
na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta, ao vencido em 1° turno. Em discussão,
o projeto. Com a palavra, para discutir, o deputado Sargento Rodrigues.

O deputado Sargento Rodrigues* - Sr. Presidente, vou ser muito breve. Só se votou
esse projeto porque este deputado teve a grandeza de espírito, deputado Wander
Borges, de retirar as emendas e o substitutivo que apresentou em Plenário. Se eu
não retirasse, ele ia receber as emendas quando do encerramento da discussão em
1º  turno,  retornaria  à  comissão,  o  que  retardaria  o  andamento  da  matéria,  e,
consequentemente,  não  seria  votado  este  ano.  Fiz,  por  grandeza  de  espírito,
deputado  Wander  Borges,  diferentemente  do  deputado  Rogério  Correia,  que  não
permitiu a votação do meu projeto porque o projeto dele não passou nas comissões,
presidente. Ele disse o seguinte: “Se o meu projeto da anistia das professoras não
passou, então o seu também não pode”. Ele veio aqui - não sei qual palavra seria
mais adequada - dizer que o deputado Sargento Rodrigues impediu a votação de 32
projetos. Isso, deputado Dilzon Melo, depois que fizeram oposição e obstrução por 30
dias - aliás, como corrigiu o meu colega, deputado João Vítor Xavier, por 32 dias mais
precisamente - e depois jogar na minha conta ontem. E ainda teve a coragem de
dizer que sou o centro do universo, o centro do mundo, que sou egocêntrico. É muita
cara de pau. Não tem outro adjetivo.

O deputado Doutor Wilson Batista chegou aqui agora e perguntou: “Por que não
votaram os projetos do deputado”? E o deputado Rogério Correia respondeu: “A culpa
é do deputado Sargento Rodrigues, que não permitiu a votação dos demais projetos”.
Deputado Doutor Wilson Batista, esse moço não quis deixar votar meu projeto porque
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o dele não havia passado nas comissões, deputado Leonardo Quintão. Qual a culpa
que  tenho  do  projeto  do  deputado  Rogério  Correia  não  ter  tramitado  e  o  meu
conseguir  tramitar?  Mas  essas  questões,  deputado  Dilzon  Melo,  acabam
acontecendo dentro do parlamento. Tenho memória muito boa e já guardei a pauta de
ontem para o ano que vem. Depois, vou falar assim: “Deputado, essa é a pauta do dia
18/12/2014, o senhor  se lembra dela”? “Lembro.”  “Pois  é,  o senhor se lembra do
projeto que o senhor impediu? Agora, vamos fazer obstrução no seu governo para o
seu governo sentir ou pelo menos escalar melhor os seus interlocutores”. Ainda estão
tratando, mesmo depois da eleição, os deputados da base de governo como inimigos
dos deputados da oposição.  Acho que alguns líderes  do  PT precisavam ter  mais
espírito conciliador. O deputado que é líder de governo tem que conciliar a base com
a  oposição,  tem  que  estabelecer  um  diálogo  constante.  E  a  palavra,  deputado
Bonifácio  Mourão,  é  conciliar,  conciliar,  conciliar  e  conciliar.  E,  se  não  tiver  essa
paciência, deputado Dilzon Melo, esse temperamento mais ameno, não conseguirá.
V.  Exa.,  que  está  terminando  o  sexto  mandato,  sabe  perfeitamente  o  que  estou
falando. Às vezes, uma palavrinha mal colocada pelo líder joga tudo por água abaixo.

Deputado João Leite, como disseram as meninas do TJMMG, houve deputado que
foi até elas e fez mil promessas: “Deixa comigo que vou resolver esse problema, que
vou fazer  isso,  que vou fazer  aquilo”.  Mas  nem sequer  veio  ontem  para  votar  o
projeto. Nem sequer veio ontem para votar o projeto, nem ontem nem hoje. Eu, não:
desde o primeiro momento posicionei-me da mesma forma. Eu disse a elas: não sou
contra o concurso de vocês, sou contra a estrutura do Tribunal de Justiça Militar. No
ano que vem vou apresentar uma PEC para propor a extinção desse tribunal,  até
porque vou pertencer a um bloco em que posso contar com mais de 26 assinaturas.
Portanto,  vou  propor  a  extinção,  mas  vocês  não  perderão  o  cargo,  porque
preparamos  a  proposta  de  emenda  à  Constituição  propondo  a  extinção  e
transformando o Tribunal de Justiça Militar, ou melhor, o “tribunal de injustiça militar”,
deputado  João  Vítor  Xavier,  numa  câmara  especializada  do  Tribunal  de  Justiça.
Assim,  acabamos  com  aquela  estrutura  pesada,  onerosa  para  o  poder  público  e
completamente  desnecessária.  Deputado  Dilzon  Melo,  o  tribunal,  em  outras  23
unidades da Federação, é uma câmara, com três desembargadores especializados
no ramo do direito castrense ou direito militar.
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É  isso  que  estamos  propondo  em  nossa  PEC.  Por  isso,  quis  investigar  as
denúncias  das  mazelas  vergonhosas,  deputado  Dilzon  Melo.  Elas  não  têm
absolutamente nada a ver com isso. Esta Casa ficou de joelhos, não teve a coragem
de exercer o seu papel de fiscalizar e deixou as denúncias morrerem na gaveta. Não
exerceu  o  seu  papel  de  investigar  salários  de  R$60.000,00,  R$80.000,00  e
R$100.000,00 pagos, deputado Marques Abreu, a juízes e coronéis do “tribunal de
injustiça  militar”.  Por  que  uso  a  expressão  “tribunal  de  injustiça  militar”?  Alguns
deputados não sabem o motivo. O tribunal é composto em 1º grau, deputado Dilzon
Melo, das auditorias, que são seis. O deputado Bonifácio Mourão conhece isso muito
bem.  As  auditorias  são  compostas  por  juízes  mesmo,  juízes  togados,  juízes  que
prestaram concurso. A estes, o meu respeito e a minha total reverência. Não há o que
discutir.  Os juízes da 1ª  instância  do Tribunal  de  Justiça Militar  são os juízes da
auditoria militar, são juízes concursados, advogados que prestaram concurso.

O erro, a aberração está no tribunal, porque ainda não vi uma cabeça maior que o
corpo, deputado Dilzon Melo, deputado Fabiano Tolentino. Nas auditorias são seis
juízes  togados,  concursados.  Na  cabeça  são  sete  juízes  no  papel  de
desembargadores,  sendo  quatro  coronéis.  Há  um  incompetente,  um  senhor
desprezível, de nome Sócrates Edgard dos Anjos, que nem sequer é bacharel em
direito. Esse moço julga, revê, reforma sentenças, deputado Dalmo Ribeiro Silva, de
uma juíza como a Dra. Daniela, que é doutora em direito constitucional.

Então, não há como não defender a extinção do tribunal. Não é da Justiça Militar,
mas do tribunal.  A Justiça Militar  de 1º grau permaneceria do mesmo jeito, mas o
tribunal  se  transformaria  em  uma  câmara  especializada  do  Tribunal  de  Justiça.
Acabamos com a farra. Esse dinheiro poderia estar hoje, deputado Bonifácio Mourão,
sendo usado para colocar gasolina em viaturas da Polícia Militar, da Polícia Civil, para
adquirir mais coletes à prova de balas e viaturas novas, mas está lá fazendo a farra
de coronéis do “tribunal de injustiça militar”.

Gente, é vergonhoso! Dá nojo abrir o site do tribunal e ver quantos processos eles
julgam.  Eu disse  a  vários  deputados  que percorrem as comarcas do  interior  que
acharão juízes com 20 mil, 30 mil processos. E no “tribunal de injustiça militar” - é
injustiça mesmo, não falei justiça -, eles estão com 800 processos. É vergonhoso,
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deputado Mourão. Entretanto, esta Casa se acovardou, porque apresentou uma PEC
para acabar com ele, mas essa PEC não passou pela comissão especial - aliás, não
foi nem sequer nomeada uma comissão especial. Apresentei a proposta de realização
de uma CPI, mas os deputados foram lá e retiraram sua assinatura.

Como o Poder Legislativo tem essa facilidade, seus membros têm essa facilidade
de se  curvar,  como têm essa capacidade enorme de subtrair  de  si  mesmos sua
autonomia, sua prerrogativa. É impressionante como o Legislativo faz isso com ele
mesmo. A troco de quê? A troco apenas de uma sinalização do palácio de que o
governo quer. Dilzon, às vezes deputado fala em nome do governo e nem do governo
é;  é  coisa  da  cabeça  dele  como líder  de  bloco:  joga  essa  história,  e  o  restante
rapidinho engole.

Já vou encerrar, deputado. É impressionante como as pessoas se curvam. Minha
tese é a de extinguir o Tribunal de Justiça Militar, transformando-o em câmara, e os
servidores concursados, obviamente, não seriam colocados na rua, mas recolocados
no  Tribunal  de  Justiça.  Aí,  sim,  pertenceriam  a  um  tribunal  verdadeiro.  Estou
encerrando, aguarde. Não concedi aparte ao deputado Alencar. Gostaria que V. Exa.
entendesse.

Presidente, em todos os momentos disse a elas que sou contra por conta disso e
não tenho melindres em falar sobre nomes, valores, porque este deputado tem as
mãos limpas. Não tenho medo de enfrentar ninguém nesta tribuna. Aquele tribunal
não é de justiça: é de compadrio, de conluio.

Quando um soldado é expulso da polícia, deputado Dilzon, o juiz togado, em muitas
decisões,  manda reintegrá-lo,  porque conhece direito constitucional,  sabe o que é
processo  e  vê  que  o  litigante  tem  o  direito;  então,  concede.  Assim,  o  Estado  é
obrigado  a  recorrer  de  ofício,  conforme  norma  processual.  O  Ministério  Público
recorre de ofício, vai para o tribunal e cai na mão do coronel. O que acontece? O
coronel  é ex-comandante-geral  da PM. O coronel  da ativa liga e fala -  entendam
como funciona - que o soldado é todo enrolado, que é chapeleiro, que é nó-cego, que
é preciso dar bomba nele. Dilzon, o direito não é olhado, porque o deputado ligou, o
coronel ligou. Por isso sou contra, por conta desse compadrio, desse conluio, pois
não existe justiça. Não adianta ser o advogado mais brilhante, porque a reforma da
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sentença cairá nas mãos do coronel, que é amiguinho do outro coronel. Então, não
resolve. Mesmo sendo contra o tribunal, retirei as emendas e permiti o acordo para
votarmos o projeto.

Questão de Ordem
O deputado Sargento Rodrigues - Presidente, peço recomposição de quórum.
O presidente (deputado Alencar da Silveira Jr.) - É regimental.  Acho que é uma

maldade o que está sendo feito aqui agora. É muita maldade. Acho que o que está
sendo armado aqui hoje é uma maldade com o pessoal que está aí. Por isso vamos
fazer a recomposição de quórum e gostaríamos da presença dos deputados neste
Plenário. Solicito a presença dos deputados de todos os partidos no Plenário para
fazermos  a  votação.  É  uma  maldade  o  que  está  sendo  armado  nesta  Casa.  A
presidência  solicita  ao  secretário  que  proceda  à  chamada  dos  deputados  para  a
recomposição de quórum.

O secretário (deputado Gustavo Corrêa) - (- Faz a chamada.)
O presidente (deputado Dinis Pinheiro) - Responderam à chamada 34 deputados.

Portanto, há quórum para a continuação dos trabalhos. Com a palavra, para continuar
a discutir, o deputado Sargento Rodrigues.

O deputado Sargento Rodrigues* - Presidente, como ainda tenho 25 minutos, antes
de passar a palavra ao deputado Duarte Bechir, gostaria de falar do gesto de covardia
do deputado Rogério  Correia,  que  aqui  fez o  encaminhamento  para  construir  um
acordo.  E  esse  acordo  era  para  que  retirássemos  os  outros  projetos,  deixando
apenas o  do tribunal.  Os deputados aceitaram o  acordo,  votaram o  requerimento
retirando da pauta os demais projetos, ficando apenas o de nº 3.507, do Tribunal de
Justiça Militar. É lastimável fazer isso com as pessoas. Nós, deputados, já estamos
calejados, cansados de ver esse tipo de comportamento. O deputado Rogério Correia
poderia  vir  aqui  para  dizer  a  vocês  por  que  propôs  um  acordo.  Nós  votamos  o
requerimento retirando da pauta os outros três projetos, e, simplesmente, ele sai do
Plenário para não dar quórum. Mas continuaremos a discussão, ligaremos para os
gabinetes dos deputados e mostraremos ao PT que não fazemos esse tipo de acordo,
essa sacanagem, essa covardia com vocês.

O deputado Duarte Bechir (em aparte) - Deputado Sargento Rodrigues, esta Casa é
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marcada  pelos  debates,  pelas  lutas.  Mas  hoje,  pela  manhã,  ela  macula  a  sua
característica, a sua história.  Ouço o choro dessas meninas, e aqueles que estão
ausentes podem pensar que não vindo aqui  apenas não terão o voto delas,  mas
estão perdendo o que temos de mais sagrado, que é a nossa honra. Não podemos
apenas pensar em apoio e troca de votos. A nossa honra, a nossa palavra tem de
valer  nesta  Casa.  Quando  hoje  aqui  chegamos,  a  pauta  estava  devidamente
construída, e solicitou-se que ela fosse reduzida a apenas um projeto de lei.  Nós
aceitamos,  mas,  no momento de votar,  não votaremos nenhum projeto.  A história
desta Casa não pode ser maculada por essa falta grave. Compromisso foi feito para
ser honrado. Ainda há tempo para repensar a situação. O Cabo Júlio está dizendo
que não concorda com a posição tomada por aqueles que compõem a sua base.

Faltam apenas três. Vou pegar meu telefone agora e ligar para mais deputados e
tentar trazê-los para o Plenário. Vamos honrar os compromissos nesta Casa. Hoje
temos de votar.  Os covardes terão de vir,  mostrar sua cara e dizer por que estão
contra. Vamos brigar enquanto há tempo.

O deputado Sargento Rodrigues* - Antes de passar a palavra ao deputado Dalmo e
ao deputado Lafayette, queria dizer uma coisa, deputado Duarte Bechir. Deputado
Doutor Wilson Batista, o senhor viu agora de quem é o gesto de covardia? Viu quem
está obstruindo? Viu quem não cumpre a palavra? O deputado Rogério Correia teve a
desfaçatez de dizer que era eu que estava fazendo obstrução, deputado Fred Costa.
V.  Exa. veio até mim: “Deputado Sargento Rodrigues, vamos construir  um acordo
para  votar  o  projeto?”.  Falei:  perfeitamente,  vamos  votar,  sem  problema,  é  só
fazermos um substitutivo que atenda a elas. Não há problema com essa proposta
delas.  O  Rogério  Correia  disse:  “O  único  projeto  que  nós  não  votamos  é  o  do
deputado Sargento Rodrigues”. Mas disse ontem várias vezes: Rodrigues, se você
quiser fazer um acordo, vamos votar agora; 32 projetos vão deixar de ser votados por
sua causa. E olha o que encontramos agora. Caiu a máscara. Eles vieram aqui de
forma sorrateira, enganosa. “Vamos fazer um acordo, então. Rodrigues, está feito o
acordo: vamos tirar os outros três projetos, deixar só o do Tribunal de Justiça Militar e,
quando  for  a  hora,  votamos  o  requerimento.”  Quando  ocupei  a  tribuna  para
encaminhar a votação até que se recompusesse o quórum, eles fizeram o contrário,
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deputado Dalmo. Eles tiraram o quórum, demonstrando com clareza a covardia. Não
existe outra palavra, não há outro sinônimo nem outro adjetivo. É covardia o que o
deputado Rogério Correia está fazendo nesta Casa não só com os deputados, não só
faltando com a palavra para conosco, mas também com elas, que estão esperando
aqui.

O deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Muito obrigado, deputado Sargento
Rodrigues.  V.  Exa.,  como eu,  sempre esteve muito atento às  maiores discussões
nesta Casa. Estamos encerrando o quarto mandato, porque viemos juntos para esta
Casa, e cumprimos todos os acordos que firmamos. Em nenhum momento deputado
algum deixou de cumprir acordo celebrado. É uma liturgia da Casa, um compromisso
pela  honradez,  pela  dignidade.  Palavra  empenhada  deve  ser  palavra  cumprida.
Causa-me  surpresa  e  muito  constrangimento  ver  o  Parlamento  encerrar  esta
legislatura desta forma: entristecida, constrangedora, deixando ao povo mineiro este
retrato desta Casa, que sempre foi exemplo para Minas, pelos nossos consultores,
pelos nossos assessores. Não queria levar essa fotografia como lembrança. Queria
levar a fotografia do encerramento das atividades com os nossos projetos aprovados,
com as ações que foram debatidas ao longo do mandato concretizadas. Projetos que
estavam na pauta, inclusive de V. Exa. e de outros parlamentares, relativos a doações
de imóveis,  foram absolutamente cortados. Muitos municípios estão aguardando a
doação  de  imóveis  para  iniciar  seus  projetos.  Isso  está  trazendo  um  prejuízo
incalculável aos municípios e ao próprio Estado de Direito.

Quero, mais uma vez, dizer da minha tristeza por ver, de forma melancólica, os
servidores aguardando aqui por uma semana, como se estivessem de pires na mão,
como se estivessem pedindo uma atenção especial. E estamos acompanhando, mas
a parte contrária, a oposição lá fora não está querendo restabelecer o compromisso
firmado. É lamentável. Vamos fazer como V. Exa. falou: estaremos aqui até às 14
horas e,  se não for  possível,  faremos a votação na segunda-feira,  na terça-feira,
porque esse acordo terá que ser cumprido. Agradeço o aparte, deputado Sargento
Rodrigues.

O deputado Sargento  Rodrigues*  -  Agradeço ao  deputado  Dalmo Ribeiro  Silva.
Agora vou conceder aparte ao deputado Alencar da Silveira Jr., para que ele também
possa manifestar-se.
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O deputado Alencar da Silveira Jr. (em aparte)* - Eu não tenho que fazer gracinha
para ninguém. Estou falando o que estão armando. Só o que me preocupa, senhores
e senhoras, telespectadores da TV Assembleia, que criei  há 20 anos, é mostrar a
transparência.

O  que  está  acontecendo  aqui  hoje  vai  acontecer  nos  próximos  quatro  anos  -
atenção,  Minas  Gerais,  não  tenho  bola  de  cristal.  Sabem  a  diferença  entre  nós,
deputados que somos base de governo, e os outros que são oposição? É que nós,
em  qualquer  situação,  com  as  galerias  cheias,  contra  ou  a  favor,  votávamos;
votávamos  “sim”  ou  “não”.  O  meu  rosto  já  saiu  várias  vezes  nos  cartazinhos,
publicado como inimigo do povo. Então, mostramos a nossa cara. Não fazemos essa
maldade de tratar uma coisa e fazer outra. Têm que vir ao Plenário.

O que está acabando com o  homem público,  no  Brasil,  são  as atitudes.  Todos
temos que assumir os nossos atos. Tenho 26 anos de vida pública, e são 26 anos em
que voto “sim” ou “não”. Por isso a minha votação cresce a cada eleição. Agradando
ou não agradando, tenho a minha consciência e o meu voto. Acho que é uma perda
dos funcionários que estão aqui lutando. Podemos não ter os 39 votos, mas vamos
mostrar a nossa cara e vamos votar. Fazíamos isso na câmara municipal, há 20 anos,
e estamos fazendo aqui na Assembleia Legislativa. Para ser aplaudido ou vaiado, o
homem público tem que mostrar a sua cara. E vou dizer para vocês que, se não fosse
o projeto do deputado Sargento Rodrigues, se não fosse esta Mesa não aceitar o voto
secreto, este Plenário estaria cheio e todos estariam votando. Mas agora, com o voto
aberto, a cara de cada um vai aparecer - e nós próximos quatro anos vamos ver isso.
Não há quórum, a Assembleia não anda. Para ter voto, tem que trabalhar, e, para ter
credibilidade, tem que respeitar os acordos assumidos.

Faço um apelo para que votem, para que sejam homens e honrem as calças que
usam. Muito obrigado.

O  deputado  Sargento  Rodrigues*  -  Estou  recebendo  a  informação  de  que  a
bancada do PT, liderada pelo deputado Rogério Correia, saiu pela porta dos fundos
para não ter que votar. E olha que são eles os defensores de concurso. O deputado
Rogério Correia disse que não votaria a PEC nº 69 porque ela iria efetivar pessoas
sem concurso. Estão aí pessoas concursadas, e o PT não quer votar o projeto para
beneficiar os trabalhadores concursados.
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O deputado Lafayette  de Andrada (em aparte)  -  Deputado Sargento  Rodrigues,
quero parabenizá-lo pela sua fala lúcida e quero também lamentar, porque estamos
aqui,  hoje,  porque  o  PT  concordou  em  votar  esse  projeto.  Fizemos  reunião  na
Comissão de Fiscalização Financeira ontem à noite, e eles concordaram com o texto
redigido pelo deputado Sebastião Costa, Sargento Rodrigues.

E viemos para cá, eles nos chamaram. E agora fazem esse papelão. Nunca me
enganaram, mas agora a população está vendo quem é quem. Nunca nos furtamos a
conversar. Às vezes nosso posicionamento era contrário ao de algumas categorias,
mas  fugir  pela  porta  dos  fundos?  Ficar  contra  o  servidor?  Isso  é  lamentável.
Deputado  Sargento  Rodrigues,  quero  apenas  lamentar,  pois  o  povo  mineiro  vai
conhecer agora a verdadeira cara do PT. A máscara caiu.

O deputado Sargento Rodrigues* - Está caindo cada vez mais. Concedo aparte ao
ilustre líder Bonifácio Mourão.

O  deputado  Bonifácio  Mourão  (em  aparte)*  -  Deputado  Sargento  Rodrigues,
primeiramente quero dizer que estamos solidários com V. Exa. e o parabenizamos por
sua atitude, pelos inúmeros argumentos que tem expressado para todos nós. Somos
favoráveis à votação desse projeto. Ao mesmo tempo, lamentamos a ausência dos
deputados do PT, dos demais deputados da oposição e da futura situação.

Peço esse aparte para parabenizar a condução dos trabalhos feita pelo deputado
Dinis  Pinheiro,  que  apresentou  uma pauta  limpa,  uma  pauta  enxuta,  uma pauta
tranquila  e está aqui,  pacientemente,  presidindo os nossos trabalhos.  O deputado
Dinis Pinheiro, nosso presidente da Assembleia Legislativa, tem inúmeras atribuições
como presidente, mas privilegiou a direção desses trabalhos e agiu certamente, pois
precisa estar aqui, junto conosco, e está, pacientemente. Esteve durante a votação
ou durante a tentativa de votação de inúmeros outros projetos, incluindo projetos de
deputados, mas não foi possível sequer votar os projetos dos deputados, porque os
deputados do PT e a maioria dos deputados do PMDB não concordaram. Muito bem.
Agora  temos  em  pauta  somente  o  projeto  de  lei  orçamentária  e  esse projeto  de
interesse do pessoal concursado na área da Justiça Militar, mas os deputados saem,
não querem votar, fazem obstrução.

Mas houve um fato novo, deputado Sargento Rodrigues, esteve aqui agora, e não
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sei se já saiu, uma pessoa da comissão de transição do lado do Pimentel. Quem sabe
se veio um recado novo por aí? É o que imagino, porque ontem estava tudo ajustado
até as 10 horas da noite,  mas, de repente, eles desaparecem. Não querem votar
mais? Não sustentam a sua palavra? Por quê? No ano que vem, com certeza, eles
vão fazer uma alegação.

Já  estou  acostumado  com  isso  porque  fui  prefeito  da  cidade  de  Governador
Valadares e, quando veio a administração do PT, logo após a nossa administração, a
prefeita ficou dois anos sem fazer nada, colocando culpa em mim, que fui prefeito.
Agora estamos enxergando, com toda visibilidade, que o governo Pimentel, que não
vai fazer nada, vai colocar a culpa nos governos anteriores. E não é porque o governo
anterior tenha culpa, mas porque essa é a mania, é o costume deles. A cultura do PT
é colocar a culpa nas administrações anteriores. Essa é uma forma que eles têm de
enganar  a  população.  Todos  viram  as  promessas  permanentes  do  candidato
Pimentel, eleito governador, de melhorar a situação do servidor de modo geral. Essa
atitude de omissão, de ausência, de covardia está ajudando a posição de alguém?
Está ajudando a posição dos servidores? Não, não está ajudando, está prejudicando.
Então,  o  que eles  vão fazer? Se nós,  por  acaso,  não conseguirmos votar  -  mas
acredito que vamos conseguir, Sargento Rodrigues -, virá o governo do PT, o governo
do Pimentel para dizer que não vai admitir os concursados, porque isso vai aumentar
a  folha,  e  que  o  governo  atual  deixou  muitas  dívidas.  A alegação  vai  ser  essa.
Sabemos disso. Como sempre, batem na mesma tecla para conseguirem resultado
nas eleições. A fim de conseguirem ganhar as eleições, eles têm - conforme sempre
disse o grande senador Aécio Neves - um projeto de poder, mas não um projeto de
governo.

O deputado Sargento Rodrigues* - Agradeço a V. Exa. Como eu disse ao líder Luiz
Humberto Carneiro e aos demais líderes, Mourão, o que eles fizeram durante 32 dias
foi o seguinte: toda hora falavam uma coisa e voltavam atrás.

O que está acontecendo aqui hoje é que está caindo a máscara, principalmente do
deputado Rogério Correia, viu, Dr. Wilson? “Oh, deputado Sargento Rodrigues, não
votei o projeto por sua causa.” Vejam agora o que ele acabou de fazer: enganou a
todos, disse que retirariam os três  projetos e votariam apenas o do tribunal,  mas
esperou a aprovação do requerimento e, depois, esvaziou o quórum.
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O deputado Tenente Lúcio (em aparte)* - Gostaria, deputado Sargento Rodrigues,
de  parabenizá-lo  por  sua  atitude  e  de  cumprimentar  todos  os  deputados  e  o
presidente  Dinis  Pinheiro.  Várias  vezes,  nesta Casa,  pessoas induziram o grande
público, a plateia a ficar contra a bancada governista. Aqui, já recebemos moedas,
papelotes, xingamentos. Hoje estou vendo pessoas que participaram de um concurso
público com 5 mil concorrentes e que assumirão cerca de 20 cargos, com salários
baixos,  mas  não  estou  conseguindo  ouvir  nenhuma  frase  de  insulto,  apenas  o
seguinte: “Deputados, pelo amor de Deus, deixem-nos ter um Natal feliz”.

Esse será o último projeto  que votarei  nesta Casa,  pois,  no ano que vem, não
estarei mais aqui, estarei em Brasília como deputado federal e faço aqui um apelo -
não falarei mal do partido “a”, “b” ou “c” - para que Deus toque no coração de vocês,
seja petista, seja peemedebista, seja de qualquer partido da Casa, e venham uma ou
duas pessoas para cá a fim de nos ajudar a definir. Tenho certeza de que Deus não
abandonará  vocês,  e  os  deputados  aqui  presentes  e  outros  que  haverão  de  vir
aprovarão o projeto que dará a vocês realmente um Natal feliz. Parabéns. Que Deus
os abençoe!

O  deputado  Sargento  Rodrigues*  -  Agradeço  ao  deputado  Tenente  Lúcio,
parabenizo-o e lhe desejo felicidades lá na Câmara dos Deputados. Parece-me que
só falta um deputado para compor o quórum de 39. O deputado Hélio Gomes se faz
presente e também o deputado Mário Henrique Caixa.

O deputado João Vítor Xavier (em aparte)* - Quero dizer que tenho seis anos de
parlamento, deputado Sargento Rodrigues: dois como vereador de Belo Horizonte e
quatro nesta Casa, e vi hoje ser escrita a mais vergonhosa página da história dos
meus seis anos de parlamento, presidente Dinis Pinheiro. Chegamos aqui às 9 horas
da manhã, e, primeiro, a bancada do PT não queria ajudar a abrir a sessão. Quando
abrimos, fui chamado pelo deputado Rogério Correia e pelo deputado André Quintão,
homem que respeito muito e que considero um dos melhores deputados desta Casa
e do PT, e eles nos propuseram um acordo, a mim e ao deputado Fred Costa: “Se
retirarem os outros projetos, votaremos esse”. Agora, vemos o PT saindo pela porta
dos fundos. Esse é o novo PT? Um PT que precisa se esconder.

O  deputado  Sargento  Rodrigues*  -  Esse  é  o  PT  de  sempre,  apenas  está  se
revelando agora, deputado João Vítor Xavier.
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O deputado João Vítor Xavier (em aparte)* - Perfeita avaliação. Estão saindo pela
porta dos fundos, escondidos, como se não bastassem aqueles petistas que vimos
saindo de alguns lugares de camburão.

O deputado Sargento Rodrigues* - Da Papuda. É preciso falar.
O deputado João Vítor Xavier (em aparte)* - Estamos vendo pessoas saindo pela

porta dos fundos para não cumprirem o acordo. Disse à assessoria do PT, já que os
deputados do PT fugiram, que faltam poucas horas para acabar este mandato e que
estão abrindo, nas horas finais, um precedente histórico muito ruim de não cumprirem
acordo. Não nos peçam para cumprir acordo no ano que vem se não estão cumprindo
neste ano; se eles não cumprem acordo neste ano, não queiram que venhamos a
cumprir no ano que vem.

Deputado  André  Quintão,  o  senhor  tem o  meu respeito  e  admiração;  o  senhor
chamou a mim e ao deputado Fred Costa para um acordo,  cumpra esse acordo.
Deputado Rogério Correia, não fure o acordo que foi feito por V. Exa., cumpra esse
acordo e a sua palavra.

O que está acontecendo aqui é vergonhoso, deputado Sargento Rodrigues. O PT
descumpre um acordo a que ele mesmo se propôs. E não se assustem se, na hora
em que houver 39 deputados, aparecer a turma do PT aqui para votar. Não tem um
petista aqui, não tem um deputado do PT aqui. Não se assustem quando tivermos 39
deputados e aparecer toda a turma do PT para votar.

O deputado Sargento Rodrigues* - Quero informar ao deputado João Vítor Xavier e
aos demais colegas deputados que já estão vindo mais dois deputados, por isso peço
que  permaneçam  em  Plenário.  Em  vez  de  termos  39,  vamos  chegar  a  40.
Permaneçam em Plenário porque estão vindo mais dois deputados.

Como disse o deputado João Vítor Xavier, este momento vai entrar para a história,
mas vai entrar, deputado, como uma página negra do Partido dos Trabalhadores. Vi o
deputado Rogério Correia espumando de raiva ao dizer que não votava a PEC nº 69
porque efetivava servidores que não haviam prestado concurso.  Mas,  na  hora de
votar o projeto de pessoas que prestaram concurso público, não têm honradez. Esse
é o Partido dos Trabalhadores. E pergunto: que trabalhador eles defendem? A não ser
que  sejam  aqueles  trabalhadores  que  estavam  presos  na  Papuda  e  que  saíram
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algemados.  E  ainda vêm  aqui  falar  que é  golpe,  como vejo  o  deputado Rogério
Correia fazer.

O que é golpe? Isso aqui é golpe de imoralidade; é algo que não pode acontecer no
Parlamento. O deputado Rogério Correia chegou para este deputado e para vários
outros e disse o seguinte: “Nós vamos votar. Nós vamos fazer o acordo. É só tirar o
projeto do Tribunal de Contas”. E onde está o deputado Rogério Correia? Chegou a
dizer da tribuna ontem que o deputado Sargento Rodrigues era egocêntrico, que era
o centro do universo. Nada melhor que um dia após o outro para a máscara cair. E
caiu muito antes do que imaginávamos. Imaginamos, presidente, que a máscara iria
cair o ano que vem, mas caiu agora, antes do término deste.

Então quero dizer aqui que o deputado Elismar Prado chegou ao plenário. Quem
sabe o deputado Elismar Prado pode votar o projeto conosco?

O presidente - Com a palavra, para discutir, o deputado Duarte Bechir.
O deputado Duarte Bechir - Senhoras e senhores, venho à tribuna nesta manhã

demonstrar, acima de tudo, deputado Sebastião Costa, a minha indignação. V. Exa.
ontem fez uma despedida do Parlamento, sendo aqui elogiado pela conduta uniforme,
retilínea de todos aqueles que tiveram a oportunidade de conviver com V. Exa. V.
Exa., ao findar este ciclo de mandatos, não deixa a esta Casa nenhum mal exemplo,
porque esta Casa é a casa do diálogo e do acordo feito nesta Casa, Sebastião Costa,
então tem e deve ser cumprido.

Sebastião Costa, está a pauta realizada, elaborada, divulgada para esta manhã.
Constam nela, Sebastião Costa, quatro projetos de lei que seriam apreciados nesta
manhã:  o  primeiro  é  o  5.499,  do  Tribunal  de  Contas;  o  segundo  é  o  5.496,  do
governador do Estado, o orçamento; o terceiro, o 5.497, também é do governador do
Estado, das comissões do PPAG; e o quarto, do Tribunal de Justiça, tão aguardado
por essas meninas e por servidores que estão esperando a sua oportunidade.

Ontem  à  noite,  presidente  deputado  Dinis  Pinheiro,  saímos  às  22h30min  da
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, em que estavam reunidos os
deputados Wander Borges, Lafayette de Andrada, Gustavo Corrêa e Zé Maia. Todos
esses  deputados  estiveram  presentes  até  22h30min,  para  cumprir  o  desejo  de
atender esses trabalhadores e trabalhadoras. Aliás, o nome trabalhador não faz parte
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do nome do meu partido,  mas o defendemos com muito orgulho.  Assim, o nosso
objetivo, na manhã de hoje, é fazer constar na pauta o projeto deles.

Hoje pela manhã, logo que chegamos por volta de 8h30min, buscamos um acordo
com o PT e com o PMDB, para que pudéssemos votar os projetos estabelecidos na
pauta.  Deputado  Marques  Abreu,  logo  que  os  deputados  do  PT  e  do  PMDB
chegaram,  eles  disseram  não  concordar  com  a  mencionada  pauta.  Então  os
deputados Lafayette de Andrada, Gustavo Corrêa e Gustavo Valadares perguntaram
aos deputados do PT e do  PMDB o que gostariam de votar.  Dissemos  que eles
poderiam retirar todos os projetos da pauta, inclusive o do Tribunal de Contas, mas
que gostaríamos de deixar na pauta o projeto dessas meninas, dessas trabalhadoras
que estão aqui chorando. Acordo é acordo.

Em seguida, o deputado Fred Costa foi o ator do requerimento, buscou todas as
lideranças nesta Casa para assinar e construir um acordo a ser votado na manhã de
hoje. Com papel na mão e assinaturas apostas, um homem não pode voltar atrás. E
agora viemos ao Plenário votar. Na verdade, fizeram um levantamento, contaram os
nossos deputados e chegaram à conclusão de que deveriam ir embora, esvaziar o
Plenário, porque assim não haveria condição de votar. Entretanto, trabalhadoras, a
notícia é boa. Alguns dos deputados que hoje fazem parte da oposição e que serão
do governo amanhã estão querendo votar conosco e mantendo o seu orgulho e a sua
honra. Eles votarão conosco. Tenho certeza de que no máximo em 15, 20 minutos,
esta Casa vai resgatar um compromisso que homens fizeram e que alguns deles não
estão querendo cumprir.

No ano que vem, esta Casa estará de portas abertas para os mineiros e será palco
de mais debates de discórdia. O que não podemos é deixar de lembrar o dia de hoje
ao longo dos próximos quatro anos porque o acordo foi feito. Não estou aqui para ser
feito de bobo, assim como essas meninas e as famílias delas. Por outro lado, se o
acordo não tivesse sido feito, não estaria aqui, neste momento, para cobrá-lo. Mas
houve a nossa proposta de retirar  da pauta três dos quatro projetos e contemplar
apenas o das trabalhadoras. Isso é o mínimo.

Deputado Elismar Prado, deputada Liza Prado e deputado federal Weliton Prado,
quero render a V. Exas., neste momento, minhas mais sinceras homenagens. Aliás,
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deputado Weliton Prado,  V.  Exa.  é sempre muito aguerrido nesta tribuna.  V.  Exa.
também sabe que sempre honramos os compromissos assumidos com V. Exa. Aliás,
nesta manhã, vejo V. Exa. ocupar um desses lugares, com muito orgulho, em prol dos
mineiros. V. Exa. foi um dos deputados mais votados e está entendendo o jogo. Toda
a família Prado está conosco para votar o PL que dá a essas meninas o direito ao
trabalho.

O deputado Cabo Júlio também defende, neste momento, a sua permanência em
Plenário.  Ele vai  honrar  o compromisso dos seus companheiros  e  votar  conosco.
Também estão se dirigindo a esta Casa os deputados Pinduca Ferreira, Célio Moreira
e Vanderlei Miranda, assim teremos número para honrarmos o nosso compromisso e
o nosso acordo. Nunca poderão dizer que papel assinado não vale nada nesta Casa.
Papel  assinado  e  compromisso  têm  de  valer.  Quatro  anos  estão  por  vir,  e  não
podemos,  no  último  instante  deste  momento,  deixar  de  cumprir  algo  por  nós
estabelecido.

O deputado Wander Borges (em aparte)  - Quero, deputado Duarte Bechir,  fazer
coro com V. Exa. Ao mesmo tempo, faço uma pergunta: será, deputado Fred Costa e
deputado  Duarte  Bechir,  que  isso  que  fizemos  aqui,  de  ontem  para  hoje  e
principalmente agora na parte da manhã, é papel realmente de parlamentar? Será
que o que fizemos é sério e correto? Chego ao ponto de dizer: será que esse ato que
fizemos hoje de  manhã é lícito? Será que é isso que quer  a sociedade que nos
assiste  pela  TV  Assembleia,  criada  pelo  deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.?  Que
imaginação! O que passa pelas cabeças das pessoas que nos assistem? Estamos
falando de uma questão extremamente simplória.  Estamos falando de uma coisa
pequena, e o que se vê realmente... Não sei. Farei agora, no dia 31 de dezembro, 20
anos de vida pública, 20 anos de mandato eletivo, e essa é a primeira vez na minha
história que vejo o que aconteceu aqui na parte da manhã. Há divergências? Sempre
houve. As divergências fazem parte do processo democrático: “Não concordo com
isso.  Não  concordo  com  aquilo”.  Contudo precisamos  superar  algumas  questões.
Precisamos realmente pensar diferente, pensar grande.

Não  temos  apenas  a  questão  de  as  moças  estarem  aqui  por  24  horas
acompanhando  e  aprendendo  o  que  é  o  Parlamento.  Não  é  apenas  isso.  Essa
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questão  é  relevante,  mas  muito  mais  que  isso  é  cumprir  a  nossa  obrigação
constitucional.  Seremos  hoje  aqueles  que  lograram  êxito  nas  eleições.  Seremos
diplomados hoje às 17 horas e, no dia 1º de fevereiro, estaremos tomando posse
novamente para o novo mandato. Não é esse caso específico, são diversos casos
que  acontecerão  pelo  Brasil  afora.  As  pessoas  precisam  usar  a  seriedade,  a
responsabilidade  e  o  respeito  pela  coisa  pública.  Então  quero,  deputado  Duarte
Bechir, ficar aqui para tentar votar e espero que consigamos isso. Estamos fazendo a
nossa parte.

Hoje, às 10 horas da manhã, foi o enterro do pai da minha chefe de gabinete. É
comum  estarmos  presentes  para  prestar  solidariedade,  dar  um  abraço  e  pedir  a
generosidade  de  Deus  para  acolher  a  pessoa.  Ficamos  até  às  2h30min  da
madrugada  lá  ontem  e  hoje  cedo  estamos  aqui.  Por  quê?  Porque  tínhamos  um
entendimento e um acordo. Para quê? Para tentar desobstruir e votar mais alguma
coisa  neste  final  de  ano.  Espero  que  outros  deputados  cheguem  ao  Plenário,
marquem sua presença e realmente possamos votar esse projeto, que,  na minha
avaliação, é muito pequeno em relação ao Estado de Minas Gerais. O que está por
vir não é um governo de quatro anos. Nós somos passageiros. No Salão Nobre da
Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais  estão  os retratos  de todos os
presidentes  desta  Casa.  Quantos  já  partiram  desta  para  outra?  Aqui  é  uma
passagem.  Então  precisamos,  quando  passarmos  por  aqui,  construir  histórias  de
retidão, compromisso, seriedade e respeito pela causa pública e, sobretudo, pelas
pessoas que representamos.

Gostaria de deixar um abraço carinhoso a V. Exa., deputado Duarte Bechir, que é o
nosso vice-líder tão aguerrido, que luta pelas causas de Minas. Vamos juntos tentar
nos reorganizar nessas horas finais que antecedem à diplomação e sobretudo em um
momento de reflexão do povo cristão, que é o Natal. Quem sabe poderemos deixar
que esse pessoal vá para casa com o sentimento harmônico e com mais alegria, para
que possam dizer que valeu a pena? Obrigado.

O deputado Duarte Bechir - Deputado Wander Borges, gostaria de relembrar uma
passagem. Ontem o deputado Wander Borges recebeu a notícia do falecimento do
pai da sua chefe de gabinete. As meninas lhe pediram: “Deputado, em vez de ir ao
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velório amanhã, vá hoje de madrugada, para que possa vir cumprir o compromisso
conosco”. Essas meninas pediram ao deputado Wander Borges que não participasse
do velório hoje para vir fazer essa votação. E ele está aqui hoje. O deputado Wander
Borges  merece  o  meu  reconhecimento  pela  sua  atuação  impecável.  Ele  é  uma
pessoa de compromisso. Enquanto fazem o sepultamento do pai da sua chefe de
gabinete, ele está aqui cumprindo a sua obrigação. Ele não se escondeu. Apesar de
ter  motivo  para  estar  fora,  ele  está  aqui  cumprindo  a  sua  obrigação.  Deputado
Wander Borges, é merecido destacar esse reconhecimento a V. Exa.

Gostaria de passar a vocês uma mensagem muito especial. Noto que o desejo de
vocês, mesmo com a nossa presença, está caminhando para não ser consumado. Se
eu terminar a minha fala agora, alguns dos membros da oposição, que serão da base
amanhã,  ocuparão  este  lugar  e  falarão  por  1  hora  ou  por  quanto  tempo  for
necessário,  até  que  o  cansaço  fale  mais  alto,  essa reunião  seja  encerrada  e  as
senhoras possam ir para as suas casas. Temos de cumprir o compromisso com a
diplomação às 17 horas, e estará sepultada a entrada das senhoras no Tribunal de
Justiça Militar. O emprego das senhoras corre risco. A vaga tão esperada não será
preenchida. Enquanto alguns esperam que as bênçãos recaiam sobre os seus lares,
aqui há aqueles que destruirão a esperança e a felicidade estampada no olhar e no
choro de cada uma das senhores. Viemos honrar um compromisso. Estamos aqui
para que esse compromisso possa ser assumido e cumprido. Tão logo eu desça da
tribuna  e  peça  ao  presidente  que  inicie  a  votação,  esta  tribuna  será  ocupada
sucessivamente por quantos forem necessários, com 1 hora para que cada um se
manifeste, até que o cansaço, o desânimo e nossos compromissos nos tirem daqui,
para que possam sepultar o desejo e a felicidade de vocês de terem o emprego no
ano que vem.

É triste ver que tudo isso está sendo patrocinado por um partido e um grupo que
carrega a palavra trabalhador como essência da sua batalha e luta. É triste notar que
estão nesta Casa com a expectativa de conseguirem o seu trabalho, que será cortado
justamente por aqueles que dizem defendê-los.

Concedo  aparte  ao  deputado  João  Leite,  para  que  nos  brinde  com  a  sua fala
sempre atuante e marcante.
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O deputado João Leite (em aparte) - Deputado Duarte Bechir, quero lamentar nesse
quase final de legislatura. Na verdade, estou no meu quinto mandato e, pela primeira
vez,  vejo  isso  acontecer  na  Assembleia  Legislativa.  Durante  o  tempo  em  que
permaneci nesta Casa, encerramos todas as legislaturas. Agora isso não acontecerá.

Primeiro, o PT dizia que o presidente deputado Dinis Pinheiro tinha construído uma
pauta-bomba contra o próximo governo. Falácia! Disseram que no projeto de redução
do ICMS do etanol estava escondida uma armadilha contra o PT e contra o próximo
governo.  Não havia armadilha alguma, votaram a redução do ICMS do etanol.  O
problema era aquele.  Depois,  o problema era a PEC nº 69.  E V.  Exa.  é um dos
autores da PEC nº 69, que dá oportunidade para que as cantineiras e os auxiliares de
serviço das escolas  espalhadas pelo Estado de Minas Gerais  tenham apenas um
direito,  que tentamos  conceder  a  eles:  o  direito  à aposentadoria.  Não pode votar
porque tem que ser por concurso público. “Só por concurso público é que votamos
qualquer coisa na Assembleia Legislativa.” Aí, vem o Projeto de Lei nº 3.507, que trata
das concursadas, mas o PT também não quer. Isso é um escândalo.

Quero lembrar o meu mestre Jesus, que disse que os escândalos têm de vir. Por
que os escândalos têm de vir? Para conhecermos quem é quem. Deputado João
Vítor Xavier, que conhece a Bíblia e está citando o restante da palavra de Jesus, ai
daqueles por meio de quem eles vêm. Os escândalos vêm contra vocês, contra os
mais fracos, contra aqueles que não têm voz, que não podem falar. Agora, vemos
essa dissimulação. Hoje, um deputado que nem vem à Assembleia Legislativa gritou
aqui,  fazendo  críticas  ao  governo  que  está  encerrando,  críticas  à  Assembleia
Legislativa. Ele não tem autoridade, pois não vem à Assembleia Legislativa. Neste
momento está ausente. Veio aqui dando lição para todo o mundo. Ele não comparece
aqui, portanto, não tem autoridade para dizer coisa nenhuma.

Portanto, deputado Duarte Bechir, neste momento qual é a desculpa do PT? Elas
são concursadas. As outras não são concursadas, não podem. É interessante o PT.
Eles cresceram no Brasil dizendo: “Você não pode colocar o seu filho na política”.
Todos os filhos dos petistas estão na política. Segundo eles, o coletivo decidiu. Você
não pode colocar o seu filho na política, isso é coronelismo, oligarquia, agora, eles
não, o coletivo que decidiu. Isso é dissimulação, mentira para as pessoas. Mas como
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bem disse o deputado Lafayette de Andrada, a máscara está caindo. Seremos muito
contundentes,  muito  duros,  porque  queremos  que  o  PT  cumpra  a  sua
responsabilidade com essas jovens, com esses jovens que estão aqui. São a favor de
concurso  público?  Também sou.  O  concurso  está  pronto,  então,  votem.  É  dessa
maneira.

Então, deputado Duarte Bechir,  vamos marcar alguma coisa nessa pauta.  O PT
aprovou a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que orienta o orçamento, e agora é contra
o orçamento do Estado. É uma mentira. Então, por que aprovaram a LDO e agora
são contra o orçamento da lei, ilustre deputado Bonifácio Mourão? Eles aprovaram a
LDO e agora são contra a lei orçamentária? Isso não cabe no parlamento, mas tem
de acontecer, gente. Vocês têm de conhecer o PT, vocês têm de saber o que ele é.
Imaginem que há aqui na Assembleia um ajuste de 4,6%. Vi aqui vários líderes dos
servidores públicos.

Eles não aceitam votar um ajuste para os servidores. Vocês têm de conhecer o PT.
Nós o conhecemos, mas vocês não o conheciam, estão sendo apresentados à face
real desse partido que se chama PT, mas não representa os trabalhadores. Estão por
aí brigando para serem diretores da Petrobras, da Cemig. Vocês devem preparar-se
porque vem aí o “cemigão”, depois vem o “copasão” e depois o “codemigão”, mas
estaremos  aqui,  deputado  João  Vítor  Xavier,  resistindo  e  apoiando  a  população.
Obrigado, deputado Duarte Bechir.

O  deputado  Duarte  Bechir  -  Obrigado,  nobre  deputado  João  Leite.  Antes  de
conceder-lhe aparte, deputado João Vítor Xavier, quero fazer alguns comentários. Às
vezes ligamos para o deputado João Leite em finais de semana. Ele, em vez de estar
visitando bases,  está pregando. Sabemos de sua ligação com a igreja, de sua fé
inabalável. Deputado João Leite, está se aproximando o Natal, dia do nascimento de
Cristo. Essas meninas vão sair daqui hoje com a maior das decepções que poderiam
estar no coração de um ser humano. Para muitos o dia 25 de dezembro é festa. Para
muitos  o  dia  1º  de  janeiro  significa  fogos,  mas  que  ano  essas  meninas  terão?
Chegaram tão perto do seu trabalho,  do seu emprego,  mas agora estão vendo a
situação esvaziar-se em decorrência  de  um acordo não cumprido.  Concedo,  com
muito prazer, aparte ao deputado João Vítor Xavier.
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O deputado João Vítor Xavier (em aparte)* - Obrigado, caro amigo Duarte Bechir.
Deputado Durval Ângelo, apelo a V. Exa., como líder do governo que vai tomar posse.
Quero dizer a vocês que estão nas galerias que não costumo ver em parlamentos
nem acordo verbal ser descumprido - nem acordo verbal costuma ser descumprido -,
mas estamos vendo ser descumprido um acordo assinado. Está aqui a assinatura do
deputado Rogério Correia, está escrito aqui “Acordo de Líderes”. Já assisti algumas
poucas vezes à lamentável cena de a palavra de um homem não ser cumprida, mas
um homem não cumpre nem o que escreve? Será que vamos ver isso a partir de
agora nesta Casa?

Deputado Dinis Pinheiro, outro dia o senador Magno Malta disse que o senador
Aécio Neves teve um livramento. Estou achando que V. Exa. teve um livramento, caro
Dinis Pinheiro, porque estamos entrando num momento tenebroso da história da vida
pública de Minas, um momento em que um deputado assina um papel,  mas esse
papel  assinado  de  nada  vale.  Está  ali  assinado  pelo  deputado  Rogério  Correia.
Deputado  Durval  Ângelo,  eu  e  o  deputado  Fred  Costa  fomos  chamados  pelo
deputado Rogério Correia, às 9h20min. A condição dos deputados André Quintão e
Rogério Correia é que fossem retirados de pauta os outros projetos, para que esse
fosse votado. Cumprimos o acordo. Será que vamos abrir um precedente para a nova
gestão de que acordo não deve ser cumprido?

O deputado Durval Ângelo é o presidente da Comissão de Direitos Humanos. A
questão de vocês está virando caso de direitos humanos. Pedimos que os direitos
humanos de vocês sejam respeitados. O deputado Sávio Souza Cruz, a quem tanto
prezo e respeito,  assinou o Acordo de Líderes. Está ali  assinado.  Nem a palavra
assinada vale mais nesta Casa, presidente? O povo começa a ter mais razão ainda
quando coloca o Legislativo como o Poder mais desacreditado. Nem mesmo o que
está assinado é cumprido nesta Casa.

Deputado Gustavo Corrêa, nos meus seis anos de vida pública em parlamentos
foram poucas as vezes em que vi a palavra ser descumprida. A palavra é a base da
moralidade de qualquer homem, de qualquer ser humano, deputado Duarte Bechir.
Imaginem um papel assinado pelo PT e pelo PMDB. Hoje estamos vendo alguns
colegas do PMDB e do PRB constrangidos com o que está acontecendo. Gostariam
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de estar aqui votando, mas estão sendo coagidos pela bancada do PT. Olhem o que
enfrentaremos  no  ano  que  vem,  eles  nem  tomaram  posse,  mas  estão  coagindo
deputados. Estão tratorando. Não é assim que se constrói algo. Quando um deputado
não tem a capacidade de manter a sua palavra honrada, não tem mais o direito de
permanecer nesta Casa.

O que estamos vendo aqui é pior do que a palavra desonrada. O que está escrito
no papel, o preto no branco, não vale mais nada. Um deputado coloca sua assinatura
num Acordo de Líderes, e não o honra? O que é isso? É o fim dos tempos. Esta Casa
não merecia um final de ano tão tenebroso. Pior do que final de ano tenebroso é o
que teremos pela frente. Eu esperava uma postura mais republicana, estava pronto
para fazer uma oposição tolerante, responsável e com diálogo. Como dialogaremos
desse jeito, deputado Luiz Humberto? Como iremos dialogar com quem não cumpre o
que assinou, deputado Fred Costa? V. Exa. estava aqui, onde estou neste momento,
como também o deputado André Quintão e o deputado Rogério Correia. Agora, vejo a
assessoria,  lá  dentro,  tentando justificar  o  injustificável  para parte da bancada do
PMDB e do PRB, pois há deputados desses partidos que não estão concordando
com o que está acontecendo e lá estão tentando justificar o injustificável.

Deputado  Cabo  Júlio,  daqui  a  muito  pouco  tempo  V.  Exa.  perceberá  o  que
acontece. Há pouco, o senhor me apresentou o que seria um dos problemas e V. Exa.
verá que será resolvido, e o projeto não será votado. Será resolvido, e o projeto não
será votado, repito. V. Exa. o votará, mas a bancada do PT não vai votar, porque,
para cada coisa que se resolve, eles criam outra. Eles não querem votar. Como diria
no futebol, para o PT a bola furou aos 40 minutos do segundo tempo, e o jogo tem
que acabar. É isso que eles estão fazendo.

O deputado Duarte Bechir - Antes de passar a palavra ao deputado Fred Costa,
faço uma ressalva muito importante, deputado João Vítor, na fala de V. Exa., para não
perder esse equilíbrio que o deputado teve, essa lucidez. Qualquer linha, qualquer
vírgula que encontrarem na leitura que estão fazendo ali já será um motivo para não
votar.  Então, deputado João Vítor Xavier,  o projeto chegou a esta Casa hoje pela
manhã como está na mão do deputado Durval Ângelo e permanece dessa forma. O
que está nas mãos do deputado Durval Ângelo segue o que foi acordado. Agora,
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compulsando o projeto de lei,  vão buscar alguma linha, alguma questão para não
deixar que essas meninas tomem posse em seus trabalhos no ano que vem. Isso já
está escrito: seja qual for o nosso argumento, algum mal será encontrado para não
deixar que elas tomem posse. Concordo com V. Exa.: já está definido. Para contribuir
para este debate, concedo aparte ao deputado Fred Costa.

O  deputado  Fred  Costa  (em  aparte)*  -  Deputado  Duarte  Bechir,  demais  pares
presentes  e  pessoas  que  nos  prestigiam  das  galerias,  faço  uso  da  palavra  pela
primeira  vez  neste  dia  para  externar  minha  total  insatisfação  por  vivenciar  e
presenciar este momento vergonhoso para o Parlamento mineiro, mas ainda estou
convicto de que podemos aprovar  esse projeto  em um processo que poderíamos
definir  como epopeia,  pois  ele se iniciou da seguinte forma:  foi  protocolado nesta
Casa há dois anos. Entendo que, desde o início da sua tramitação, quando começou
a ser analisado nas comissões, entre elas a de Constituição e Justiça e, após, nas de
mérito,  já  havia  um  entendimento  inicial.  Posteriormente,  de  forma  legítima,  um
deputado -  o  deputado Sargento  Rodrigues  -  se  opôs  ao projeto,  mas,  de  forma
digna, teve a coragem de mostrar a sua cara e dizer que era contra. Então, por meio
de  um  acordo,  conseguimos  apresentar  um  substitutivo,  que  ele  entendeu  ser
razoável e, com vontade de colaborar, observando o interesse coletivo, passou a ser
partícipe da aprovação desse projeto.

Havia então um outro obstáculo: fazer com que a atual oposição e futuro governo
concordasse.  Lembrando-se  de  que  anteriormente,  e  até  o  deputado  Sargento
Rodrigues concordar, a bancada liderada pelo PT e composta também pelo PMDB,
PRB e PCdoB alegava que ele não estava sendo votado, imputando toda a culpa, de
forma covarde, no deputado Sargento Rodrigues.

O deputado Duarte Bechir - Muito bem, muito bem lembrado.
O deputado Fred Costa (em aparte)* - A partir do momento em que ele concordou,

alguns ou quase a maioria dos membros começaram a manifestar favoravelmente ao
projeto. Em determinado momento, não havendo mais argumentos, inventaram que
havia muitos cargos. O que fiz? Apresentei três substitutivos e perguntei a eles que
substitutivo queriam. Concordaram. Ontem vieram com a alegação de que seria um
ato com vício de iniciativa inconstitucional. Fizemos então uso da douta assessoria
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desta Casa. Segundo seu parecer, caso fosse aprovado neste Plenário, iria à sanção
do governador Alberto Pinto Coelho. Como ainda dispomos de mais de 15 dias úteis,
ele não o sancionaria, ficando para o próximo governador, Fernando Pimentel, fazê-
lo.  Dessa forma, o ato não seria ilegal em hipótese alguma. Vencemos mais essa
etapa.

Ontem  votamos  em  1º  turno.  Vários  parlamentares  ficaram  nesta  Casa  até  as
22h30min  para  votar  nas  comissões.  Como  nós,  parlamentares,  estamos  nos
sentindo? Bobos, feitos de otários por parte dos outros deputados. Se nos sentimos
assim,  imaginem  essas  meninas,  que estão  aqui  há  dois  anos  sendo  enroladas,
ludibriadas, vendo passar tudo, menos elas.

Para  finalizar,  quando  entendíamos  que  iríamos  votar  -  praticamente  todos  os
parlamentares que constituem a atual bancada de oposição deram a elas a palavra
de que iriam votar -, eles nos chamaram e disseram que o único problema seriam os
demais projetos. Mais uma vez, de boa-fé, acreditamos que acordo valia nesta Casa.
Mas, dessa vez, o acordo foi muito mais que verbal, foi escrito. As assinaturas não
me deixam mentir. Ele foi assinado por todos os líderes. O deputado Rogério Correia
também o assinou; apesar de não ser líder, fez questão de assinar.

E com o que nos deparamos neste momento? Infelizmente, com isso que estamos
vendo. Eles fazendo obstrução. É um momento lamentável. No último esforço, quero
pedir  a  eles  que  estejam  presentes  e  honrem  a  palavra.  Mas,  já  que  estão
reclamando neste momento de que há dois artigos que não satisfazem integralmente,
pois aumentariam o número de cargos, o deputado Lafayette de Andrada, autor do
parecer, colocou-se à disposição para fazer o destaque, para derrubarmos esses dois
artigos. Que outro problema há então? Vencemos todos, o problema é que eles não
querem votar.

Numa atitude de justiça, muitos desses parlamentares querem votar, mas estão se
sentindo acuados; outros não querem. Quase todos deram a palavra. Mas temos de
ser justos, o deputado Durval Ângelo também está tendo coragem. Os atuais líderes,
todos eles apalavraram, até quase todos os vice-líderes. Ele ainda não deu a sua
palavra favoravelmente, em momento algum, muito antes pelo contrário.

Sou verdadeiro e justo. Ainda não tive a palavra dele, que será o futuro líder do



2415
____________________________________________________________________________

governo. O que tive - e todos aqui são testemunhas - e que nós tivemos foi a palavra
dos atuais líderes. Espero que Deus ilumine a cabeça desses parlamentares. E, para
aqueles que estão se sentindo acuados, esta é a hora verdadeira. Tanto se fala em
independência do Parlamento, então vamos mostrar a independência do Parlamento
na prática; vamos vir aqui, votar e fazer justiça. Tenho a certeza de que todos aqui
têm coração e razão, sendo assim têm de votar a favor do PL.

O deputado Duarte Bechir - Muito bem. Deputado Fred Costa, quero comentar as
palavras de V. Exa.,  para não perder  o raciocínio do que foi  dito.  V. Exa.  traz ao
conhecimento de todos que o deputado Lafayette de Andrada está disposto a fazer
destaque nas emendas e elas podem, então, ser conhecidas e rejeitadas e não serão
motivo de discórdia para a aprovação.

Quero ressaltar, deputado Fred Costa, que este ano, o presidente Dinis Pinheiro
nos deixa um exemplo e todos devemos seguir nos momentos em que tivermos a
sabedoria de pensar naquilo que fizemos ou deixamos de fazer. Na segunda-feira, o
presidente Dinis Pinheiro convidou todos os órgãos - Tribunal de Justiça, Tribunal de
Contas, Ministério Público, Defensoria Pública - e os reuniu nesta Casa, para dar-lhes
satisfação  do  que  estava  acontecendo  aqui  e  daquilo  que  deveria  acontecer  em
detrimento a um futuro prejuízo dos Poderes constituídos. O presidente Dinis Pinheiro
deu uma aula de democracia, de sabedoria, de humildade. Na aula que nos deu e
perante todos os órgãos constituídos em Minas Gerais, iniciou a reunião com suas
palavras serenas, com o seu conhecimento: “Vamos nos despir dos nossos partidos e
elevar a nossa responsabilidade aos nossos mandatos e às nossas obrigações”. Deu-
se início à reunião, e todos os órgãos estavam devidamente cercados daquilo que
estava  para  ser  votado,  à  exceção  do  Tribunal  de  Contas,  que  ficou  com  uma
pendência que poderá, no ano que vem, ser suscitada e votada.

Mas assim como fez o presidente Dinis Pinheiro, nós, os demais parlamentares da
Casa e a oposição que será a base de governo, devemos fazer esse exercício de
democracia e ver aquilo que nos falta fazer. Devemos olhar para esses rostos, para
essas pessoas que estão aqui, sentir a responsabilidade, ou mesmo, em alguns, a
falta de responsabilidade.

Deputado Sargento Rodrigues (em aparte)* - Deputado Duarte Bechir, acho que as
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pessoas  que  estão  nos  assistindo  neste  momento  pela  TV  Assembleia  devem
conhecer o teor do Acordo de Líderes na sua integralidade.

“Acordo de líderes. Exmo. Sr. Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de
Minas Gerais, os deputados que este subscrevem, representando a totalidade dos
membros do Colégio de Líderes,”... Farei a leitura novamente, até porque o deputado
Rogério  Correia  assinou  este  acordo.  “Exmo.  Sr.  Presidente  da  Assembleia
Legislativa  do  Estado  de  Minas  Gerais,  os  deputados  que  este  subscrevem,
representando  a  totalidade  dos  membros  do  Colégio  de  Líderes,  acordam  sejam
retirados  da  pauta  desta  reunião  todos  os  projetos,  exceto  o  Projeto  de  Lei  nº
3.507/2012. Sala das Reuniões, 19/12/2014”. E é assinado pelo deputado Lafayette
de Andrada, líder do BTR; pelo deputado Inácio Franco, Líder do BAM, - assinou por
ele o vice-líder,  deputado Carlos Pimenta; pelo deputado Ulysses Gomes, líder do
Bloco Minas sem Censura; pelo deputado Rogério Correia; pelo deputado Gustavo
Valadares, líder da Maioria; e pelo deputado Sávio Souza Cruz, líder da Minoria.

Esse  era  o  acordo:  o  Rogério  disse-me que  retiraríamos  os  demais  projetos  e
votaríamos apenas o do Tribunal de Justiça. Essa foi  a  fala do deputado Rogério
Correia para este deputado e para os deputados João Vítor  Xavier e Fred Costa.
Resultado:  esperaram o presidente colocar  o projeto em votação e,  tão logo isso
ocorreu,  esvaziaram  o  quórum.  Eu  disse  ao  deputado  Gustavo  Valadares  que
faríamos a discussão até conseguir a recomposição de quórum.

Mas vocês prestem bem atenção: há deputados da oposição inscritos para discutir,
e vejam bem se eles querem apenas obstruir e nada votar. O deputado Duarte Bechir
ocupa  a  tribuna  na  tentativa  de  aguardar  a  recomposição  do  quórum;  essa  é  a
estratégia  de  que  nos  utilizamos.  Mas  é  lamentável  que  deputados  assinem
documentos e simplesmente saiam pela porta da direita.  O substitutivo elaborado
pelo deputado Fred Costa, com a minha concordância, refere-se a 57 cargos: 10 mais
30 mais  17  cargos,  num total  de 57.  E o  dinheiro não será retirado do caixa do
governo,  mas,  sim,  do  caixa  do  tribunal,  uma  vez  que  constará  de  sua  dotação
orçamentária.  Portanto,  não  venham  com  a  conversa  de  que  vamos  retirar  esse
inciso,  esse  parágrafo,  essa  alínea.  O  montante  será  retirado  da  dotação
orçamentária do Tribunal de Justiça Militar. Portanto, o que precisava ser enxugado
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nesse projeto já o foi no substitutivo do deputado Fred Costa. Mas assinar um acordo,
fazer os deputados de palhaços, fazer vocês esperarem para depois falar que não se
vai votar? Isso é molecagem, é covardia, é tudo aquilo que não se pode aceitar que
seja feito por deputados. É um comportamento que não condiz com o exercício da
nossa função.  Não se pode fazer  um acordo e não cumpri-lo.  Tentarão discutir  o
projeto até o quórum cair novamente e depois não o votarão. Digo isso porque existe
um acordo. O deputado Rogério Correia me disse e a outros deputados que faria um
acordo, que não foi verbal pois o deputado o assinou. E o assinou para votar, não
para obstruir. Obrigado.

O deputado Duarte Bechir* - Finalizo a minha fala fazendo algumas ressalvas que
julgo oportunas. Deputado Célio Moreira, V. Exa., assim como outros parlamentares,
disputaram as eleições e não obtiveram sucesso, mas estão aqui honrando o seu
compromisso  que  ainda  não  terminou.  Deputado  Mosconi,  acordo  e  assinatura
valeram até o dia de hoje nesta Casa. Após a minha fala, haverá justificativa...

O deputado Carlos Mosconi  (em aparte)*  - A palavra valia e era suficiente para
sustentar um acordo.

O deputado Duarte Bechir - Acordo e assinatura sempre foram respeitados nesta
Casa.  O Plenário não conta com nenhum de seus membros,  na Mesa há alguns
deputados do PT e do PMDB.

O deputado Alencar da Silveira Jr. (em aparte)* -  Vamos aproveitar  o quórum e
colocar as matérias em votação, contando com os cinco deputados. Aí resolveremos
o problema.

O deputado Duarte Bechir - O acordo foi assinado e não vai ser cumprido, e é por
isso que noto a ausência dos parlamentares que seriam, em tese, os representantes
do acordo. Quem assinou o fez ao vento. Virão as justificativas de mudança, mas
vamos discutir a palavra, a assinatura, o termo de compromisso assumido. Estamos
dispostos a fazer as modificações que julgarem necessárias para que votemos. Mas,
primeiro, justifiquem o acordo, a ausência, a covardia, o fato de não estarem conosco,
porque até agora não vejo aqui a grande bancada.

O deputado Alencar da Silveira Jr. (em aparte)* - Deputado presidente, acho que V.
Exa.  poderia encerrar,  neste exato momento,  a discussão e já entrar na votação.
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Vamos ter mais cinco votos. Vamos encerrar a discussão e passar à votação.
O deputado Duarte Bechir - Vou encerrar minha fala neste momento, embora ainda

tenha mais de 10 minutos. Ao sair desta tribuna, deixo duas últimas palavras: que
Deus abençoe a consciência daqueles que estão contrários ao projeto das meninas,
porque eu saio daqui sabendo que cumpri minha obrigação. Obrigado.

Prorrogação da Reunião
O presidente - A presidência, nos termos do art. 21 do Regimento Interno, prorroga

esta reunião até as 15 horas. Com a palavra, para discutir, o deputado Durval Ângelo.
O deputado Durval Ângelo* - Srs. Deputados e Sras. Deputadas, venho discutir o

Projeto de Lei n° 3.507/2012, que dispõe sobre a criação e a transformação de cargos
nos quadros de pessoal da Secretaria do Tribunal de Justiça Militar e nas Secretarias
de Juízo Militar e dá outras providências. Como necessito de uma longa explicitação
sobre todo o projeto, quero deixar bem claro que não concederei aparte a nenhum
colega, salvo ao deputado Rogério Correia, que me pediu, a não ser que o tempo do
aparte  seja  descontado  do  meu  tempo  pelo  presidente,  a  fim  de  que  eu  possa
explicitar todo o projeto.

Estávamos num grande impasse no mês de novembro porque... Sr. Presidente, não
vou falar enquanto houver manifestação e pediria que o cronômetro fosse paralisado.
Presidente Dinis Pinheiro, não é possível que eu seja ouvido com esse barulho. Eu
pediria que o cronômetro fosse paralisado, com o desconto do tempo.

O presidente - Está paralisado o tempo. Eu gostaria de contar com a colaboração
dos visitantes. Vamos aguardar o pronunciamento do deputado Durval Ângelo, por
gentileza.

O deputado Durval Ângelo* - Agradeço a orientação.  Podem ligar o cronômetro
novamente.  Sinto-me no dever  de interromper  toda vez,  se eu não estiver sendo
ouvido.

Estávamos  num  impasse  em  novembro,  esta  Casa  desde  julho  não  votava
nenhuma matéria.  Não sei  o motivo,  não é por  falta  de trabalho de  nenhum dos
deputados,  mas  porque  havia  um  descontentamento  muito  grande  em  relação  a
aspectos particulares dos projetos ou em geral, em relação ao governo.

O Projeto nº 3.507 está aqui desde 2012 e não foi votado por oposição do colega
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deputado Sargento  Rodrigues porque ele,  como eu,  apresentou uma proposta  de
extinção do Tribunal de Justiça Militar. Durante quatro vezes eu apresentei a proposta
de extinção e a assinei  juntamente com o Sargento Rodrigues.  Sou da comissão
favorável à extinção do tribunal. E o Sargento Rodrigues, desde 2012, mantendo a
coerência que lhe é peculiar,  obstruiu a votação desse projeto.  Mas,  de  qualquer
maneira, a pauta, de julho até agora, estava obstruída também em função dos outros
projetos. Após as eleições, do primeiro e segundo turno, tivemos projetos que foram
apresentados posteriormente e que criaram uma grande dificuldade.

Sr.  presidente,  gostaria  que  V.  Exa.  parasse  o  cronômetro  por  causa  da
manifestação da plateia.  Eu peço atenção porque farei  algumas revelações sobre
esse projeto que vão surpreender toda a imprensa presente. Farei revelações das
quais  o  deputado  Duarte  Bechir  vai  se  envergonhar.  Peço  que  toda  a  imprensa
presente  preste  muita  atenção  porque  vamos  ter  revelações  sobre  esse  projeto.
Tenho certeza de que amanhã elas serão manchetes em todos os jornais de Minas
Gerais.  Depois  do  que  eu  falar  ninguém  mais  vai  defender  esse  projeto.  Peço
novamente que o cronômetro seja paralisado.

O presidente - Por favor, vamos ouvir o deputado Durval Ângelo. Com a palavra, o
deputado Durval Ângelo.

O deputado Durval Ângelo* - No dia 25 de novembro o presidente, deputado Dinis
Pinheiro, pouco antes das 9 horas da manhã, chamou-me para que fizéssemos um
acordo da pauta mínima. E nós chegamos ao acordo de que a pauta mínima seria a
votação do projeto do etanol, sem as seis emendas, que votaríamos os vetos e as
suplementações e projetos de deputados que fossem consensuais. Nem um projeto
do governo ou de outro poder seria votado. Acontece que o deputado teve dificuldade
com o governo, porque não dependia dele. Emendas encaminhadas, como no projeto
da reforma tributária, dependiam do governador para serem retiradas. E, com isso, o
acordo voltou à estaca zero.  Na última segunda-feira,  o presidente reuniu no seu
gabinete presidentes de poderes e de representantes de órgãos públicos, como a
Defensoria Pública e o Ministério Público, fazendo um apelo para um acordo e para
um entendimento.

A equipe de transição, representando o governo atual e o próximo governo, com os
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líderes, chegaram a um acordo. E é bom que se diga, deputado Rogério Correia: o
Projeto nº 3.507/2012 não entrou na proposta original do acordo. Ninguém na reunião
advogou a presença desse projeto. Então, esse projeto não estava no acordo em
momento nenhum.

Agradeço ao deputado Fred Costa: enquanto ele fazia o seu registro, eu disse a ele
todo o tempo “Deputado, esse projeto não estava no acordo de segunda-feira, do
qual participei”. E eu não aceitaria nenhum projeto fora do acordo, porque o acordo foi
feito. Estava aqui Pedro Bitencourt, presidente do Tribunal de Justiça; Carlos André,
procurador-Geral  do  Ministério  Público;  o  superintendente  de  Finanças  do  atual
governo; e o Marco Antônio, representando a equipe de transição, bem como outros
representantes de órgãos. Eu estava lá com os deputados Ulysses, Adelmo, Duarte
Bechir e Luiz Humberto Carneiro, e esse projeto não entrou no acordo original.

Minha gente,  prestem atenção para ver o milagre que aconteceu nesse projeto,
nessa noite e o grande escândalo que motivaria a constituição de uma comissão
parlamentar de inquérito.  Prestem atenção ao que aconteceu com esse projeto: o
projeto original criava três cargos efetivos da carreira de técnico judiciário. Códigos do
grupo  TJMMGS.  Atenção  para  a  imprensa:  hoje  de  manhã,  apareceram
misteriosamente 10 cargos que foram criados. Os cargos se multiplicaram e deram
filhos. Isso aconteceu com que objetivo? Qual foi o deputado que aprovou isso, na
calada  da  madrugada,  e  trouxe  esse  milagre  de  aumento  de  três?  Estava  difícil
aprovar  o  projeto  original,  imaginem de 3  para 10.  Mas  não foi  somente  isso.  O
projeto original, aprovado ontem aqui, trazia 18 cargos efetivos da carreira de oficial
judiciário. Misteriosamente os cargos aumentaram para 30. Isso é uma vergonha, é
um  desrespeito  com este  Parlamento,  que ontem  votou  a  criação  de 18  e  de  3
cargos, de acordo com o projeto original. Como é que, misteriosamente, na noite, na
madrugada  das  comissões  da  Assembleia  Legislativa,  um  projeto  aumenta  40
cargos? Isso é uma vergonha do Legislativo. Isso é uma vergonha.

Mas não para por aí, minha gente, mais milagres aconteceram nesse projeto. O art.
2º do projeto diz o seguinte: “Ficam extintos com a vacância, no quadro específico de
cargo de provimento de comissão, na Secretaria de Justiça, item 3.2 do anexo, 12
cargos  de  assistente  judiciário”.  Esses  cargos  voltaram  na  madrugada,  Rogério
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Correia. Doze cargos de assistente judiciário que tinham sido extintos voltaram na
madrugada.  Mentira  não.  Isso  prova  que  você  não  está  preparada  para  ser  da
Justiça, porque isso está escrito aqui. Olhe no Minas Gerais.

Estavam sendo extintos 12 cargos. Como pode? Já pensou se isso acontecesse na
Assembleia Legislativa, em cargo de sua secretaria, deputado mais longevo em Mesa
diretora aqui na Assembleia Legislativa, deputado Alencar da Silveira Jr.?

Mas, não satisfeito com isso, o projeto original,  também no art. 6º,  dizia:  “Ficam
extintos, com a vacância do quadro de cargo de provimento efetivo na Secretaria de
Juízo Militar, constante do Anexo II da Lei nº 16.646, de 2007, seis cargos da carreira
de técnico de apoio judicial de entrância especial”. A imprensa preste atenção: esse
artigo voltou, os seis cargos foram recriados no Tribunal de Justiça Militar. Mas há
mais: dizia o art. 7º: “Ficam extintos no quadro específico de cargo de provimento em
comissão na Secretaria de Justiça, constante o Anexo IV da lei, três cargos cargos de
assessor  de juiz”.  Pasmem, Srs.  Deputados:  3 voltaram; voltaram 12,  voltaram 6,
voltaram 3. Agora, qual é o salário desses cargos de recrutamento que voltaram? Um
é de R$13.988,47 por mês; os seis são R$9.441,19.

Mas  não  param  aí  as  tretas  da  madrugada,  não  param  aí  o  absurdo  e  a
imoralidade.  Sei  que  muitos  saíram  do  Plenário  para  não  ouvir  isso;  saíram  do
Plenário  porque a verdade seria dita  agora;  e esperei  que houvesse bom senso,
deputado Cabo Júlio, e a reunião fosse suspensa para que eu não precisasse fazer
essa denúncia. A partir de 1º de fevereiro, entrarei com o pedido de uma comissão
parlamentar de inquérito a respeito do Projeto de Lei nº 3.507/2012. Quero apurar
responsabilidades, pois um projeto que tinha uma nota técnica de que não feria a Lei
de  Responsabilidade Fiscal  passou a feri-la.  Isso é o  que um tribunal  de  justiça,
mesmo sendo militar, pode fazer no ordenamento jurídico de Minas Gerais?

Pediria a atenção da imprensa, pois há mais: criaram um art. 4º no novo projeto que
está aqui em 2º turno, e criaram um art. 5º. Além de manterem 12, 6 e 3 cargos que
tinham sido extintos no projeto original para entrarem cargos efetivos, não satisfeitos
com a manutenção de cargos com os salários de R$13.000,00 e R$9.000,00, criaram
dois. Vejam o que diz o art. 4º, e essa emenda ninguém explica, deputado Sargento
Rodrigues:  um  cargo  de  provimento  em  comissão  de  chefe  de  gabinete  do
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presidente, de recrutamento amplo, código de grupo TJDAS1, código de cargo GPA2,
previsto no item 3.1, do Anexo II da lei. E qual é o salário desse cargo? Está aqui:
R$13.988,47. Um outro cargo foi criado, está aqui na lei do projeto novo: cargo de
provimento em comissão de assessor de comunicação institucional - e até vejo isso
como um tributo à imprensa -, código CH1, a que se refere o inciso IV do art. 10 da
lei, passa a ser de recrutamento amplo, ou seja, esse transforma o cargo com salário
de R$9.000,00, do assessor de comunicação institucional, em recrutamento amplo.
Hoje é um cargo de recrutamento limitado.

Então, quero deixar bem claro que estamos aqui diante de uma grave adulteração
de uma peça legislativa. Estamos aqui diante de um crime que precisa ser apurado.
Deputado Bosco,  não é o projeto  que votamos ontem em 1º  turno.  O projeto  do
vencido ontem - é assim que se chama o projeto ontem aprovado - extingue 12, com
6, 18, com 3, 21. Ele não cria esses dois cargos de recrutamento amplo. O projeto
votado ontem mantém o original de 18 cargos de concurso. Passaram para 40. Tenho
certeza de que  o  projeto  como está  nunca  seria  votado  -  faço  esse alerta  aqui:
deputado nenhum votaria a favor desse projeto; nenhum deputado concordaria ou
seria conivente com uma imoralidade dessas.

Eu gostaria de dizer que não vai ser de acordo com a lei que vamos votar essa
imoralidade, esse absurdo. Não vai ser de acordo com a lei, mas fora dela - e vai
continuar fora da lei. Pergunto isso ao único deputado da Mesa, deputado Alencar da
Silveira Jr.

Vou conceder aparte apenas para o deputado Rogério Correia. Tenho uma hora
para falar. Não vou dar aparte por um motivo muito simples: se eu der aparte, um
deputado  pode  pedir  o  encerramento,  de  plano,  da  reunião  na  hora  do  meu
pronunciamento. Por isso não vou dar aparte. Concedo aparte ao deputado Rogério
Correia.

O  deputado  Rogério  Correia  (em  aparte)*  -  Deputado  Durval  Ângelo,  fui  aqui
atacado com veemência por deputados do PSDB, tucanos e tucanoides. Existem os
tucanos, os tucanoides e os neotucanoides. Fizeram um ataque desleal e mentiroso;
por isso pedi aparte a V. Exa. para deixar as coisas claras.

O requerimento que assinei hoje - aliás, não só eu, como todos os líderes - era para
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que  houvesse  apenas  um  projeto  em  pauta.  Assinei  um  requerimento  para
restabelecer  o  acordo  de  ontem.  Ontem  estava  previsto  que  hoje  teríamos  uma
reunião  com  apenas  um  projeto,  e  não,  quatro.  De  repente  apareceram  quatro
projetos, com relação a três dos quais já havíamos acordado entre nós, no Colégio de
Líderes,  que  eles  não  fariam  parte  da  pauta:  o  orçamento,  a  Lei  de  Diretrizes
Orçamentárias e o projeto do Tribunal de Contas do Estado. De repente aparecem
novamente  três  projetos.  Então,  o  que  assinei,  deputado  Sargento  Rodrigues,
deputado João Vítor  Xavier,  foi  um requerimento  para  que se  fizesse respeitar  o
acordo de ontem e que ficasse na pauta apenas um projeto. Então, não descumpri
nada.

O projeto está na pauta, e foi essa a minha assinatura. Queria deixar claro porque
quem está em casa e não leu pode achar que aquelas mentiras que falaram contra
mim são verdadeiras, que assinei algo e não estou cumprindo. O que está assinado é
que ficaria um projeto - e ele está na pauta - e seriam retirados os outros três. Foi isso
que assinei; podem ler que verão. Não há nada que eu esteja descumprindo. Aliás,
quem está descumprindo e quem descumpriu o ano inteiro foi o PSDB, tucanos e
tucanoides.

Como o deputado Durval Ângelo disse, havia uma pauta mínima estabelecida em
torno de 5 ou 6 projetos, e vimos na pauta aparecerem 40 ou 50 projetos. Havia
projeto descaracterizando área verde em Minas Gerais - rumores de que essa área
verde  custava  muitos  recursos  em  alguns  projetos  chegaram  aqui;  havia  projeto
dando aumento sem recurso, infringindo-se a Lei de Responsabilidade Fiscal; havia
projeto  prejudicando a  educação,  terceirizando  serviços  da  educação  na  área de
cantina e de limpeza e extinguindo cargos de  pessoas que ganham em torno de
R$700,00 a R$1.000,00.

Até essa maldade havia na pauta, entre várias outras que foram colocadas. É o que
chamamos, deputado Durval Ângelo, de pauta-bomba. Havia até mesmo efetivação
sem concurso de 70 mil  pessoas, de mentirinha,  para não começar  o ano letivo.
Havia  ainda  uma diminuição  de  ICMS,  bem  como  a  aprovação  do  dinheiro  dos
aposentados  da  MinasCaixa.  Esta  é  a  pauta-bomba  dos  tucanos  para  tentar
prejudicar o governador Pimentel.
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Vocês sabem por que isso acontece? Ontem vimos o senador Aécio Neves e o
PSDB,  nacionalmente,  solicitando,  sorrateiramente  e  na  calada  da  noite,  que  o
senador Aécio Neves fosse diplomado no lugar da presidenta Dilma. É uma vergonha
internacional. Queriam dar o cano na eleição para que o Aécio fosse diplomado. Até
isso o PSDB pediu. E, aqui, a pauta-bomba foi assim formada. Inocentes úteis foram
utilizados. Servidores vieram para cá na ilusão de que coisas boas iriam acontecer.
Companheiros e companheiras que vieram iludidos, tudo aconteceu nesta Casa.

Por fim, ontem ficou acordado que haveria apenas um projeto, mas, na calada da
noite, fizeram o que o deputado Durval Ângelo acabou de dizer: acrescentaram mais
quatro projetos na calada da noite. Também fizeram uma pauta-bomba no próprio
projeto  para  transformá-lo  em  trem da  alegria.  Não vamos  permitir  que  trens  da
alegria sejam aprovados. Os tempos são outros. Trem da alegria não pode mais ser
aprovado na Assembleia Legislativa.  Os tempos são outros. A verdade é que um
projeto que tinha três vagas passou a ser um projeto cheio de vagas e com salários
altos, na calada da noite. Foi o que rompeu o nosso acordo, mas eles não disseram
isso para as moças, coitadas, que estão aqui chorando e sendo utilizadas pelo PSDB
como um instrumento  para  a  tal  pauta-bomba,  para  tentar  desestabilizar  o  futuro
governo. O PSDB não engole a derrota - não engoliu até hoje -, mas terá de tratar as
coisas de forma democrática.

Minas derrotou Aécio. Aécio Neves perdeu em Minas, e isso ninguém vai apagar da
história, deputado Durval Ângelo. Agora o “TRÉcio” está tentando não permitir que o
Pimentel tome posse e seja diplomado.  Até isso o PSDB está tentando fazer.  Na
verdade, fazem dos assuntos políticos assuntos para as coitadas das pessoas que
precisam de emprego. Isso está errado. O PSDB se utiliza de pessoas inocentes,
maldosamente, com objetivos hediondos, mas conseguimos desmascarar todos os
projetos, um a um. Será que algum deputado ainda tem a coragem de vir defender o
fato de 70 mil pessoas serem efetivadas sem concurso público, como se elas fossem
efetivas? Algum deputado tem a coragem de aprovar o fim da carreira das auxiliares
de escolas e das cantineiras, para que a escola não comece a funcionar e para que
se estabeleça o caos quando o Pimentel começar a governar? Não podemos permitir
isso.
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Por  outro  lado,  pauta  após  pauta  foi  aqui  acrescida,  modificada,  ampliada,
aumentada e falseada. Foi assim que agiram de ontem para hoje. Aliás, as meninas
que aqui estão pedindo a aprovação do projeto são testemunhas disso. A pauta de
hoje só deveria ter  um projeto,  mas, de repente, apareceram quatro.  O deputado
Durval Ângelo provou que o projeto original aumenta e cria cargos para salários de
R$13.000,00 e R$9.000,00. Assim sendo, alguns cargos não haviam sido postos para
concursos,  mas  foram  preenchidos  com  um  concurso  que,  na  verdade,  não  foi
realizado. O concurso se deu para outras vagas, e não, para estas. As pessoas não
podem assumir as vagas criadas posteriormente ao concurso. Isso é ilegal.

Então, estão usando da inocência das pessoas para fazer disputa política. Isso é
maldade que se faz com as pessoas. Foi isso que fizeram durante todo o tempo.
Então, deputado Durval Ângelo, foi bom que V. Exa. viesse aqui para esclarecer isso.
Queríamos  poupar  a  população  mineira  de  conhecer  a  maldade  que  fazem  no
Parlamento.  Contudo,  fomos  obrigados  a  dizer  as  maldades  que estão  querendo
fazer no Parlamento mineiro com pessoas inocentes. Obrigado.

O deputado Durval Ângelo* - Vou agora provar as mudanças feitas porque entrarei
com um pedido de uma comissão parlamentar de inquérito para apurá-las. Vou aqui
agora provar que 21 cargos de recrutamento limitado e amplo que estavam sendo
extintos foram mantidos no projeto original. Os 21 cargos efetivos são os que têm os
mais baixos salários. Os mais baixos salários seriam os dos cargos efetivos. Seria o
salário de R$2.162,60 a R$3.382,72. Os mantidos foram 21 cargos de altos salários.
Por que, de 21 cargos efetivos, a emenda aumentou para 40 cargos na calada da
noite?

Temos o ofício do desembargador Joaquim Herculano Rodrigues e também o ofício
do presidente do Tribunal de Justiça Militar. A leitura desses dois ofícios é a prova
cabal de tudo que falei. Joaquim Herculano: (- Lê:) “Sr. Presidente, tenho a honra de
encaminhar a V. Exa., nos termos do art. 66, inciso IV, alínea 'b', e art. 104, inciso II,
da Constituição do Estado de Minas Gerais, o anexo do projeto de lei que altera o
quadro de pessoal da Secretaria do Tribunal de Justiça Militar e das Secretarias de
Juízo Militar. A proposta em questão decorre de solicitação recebida do Tribunal de
Justiça Militar,  por intermédio de sua presidência,  e visa reestruturar o quadro de
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pessoal  da  Justiça  Militar  do  Estado  de  Minas  Gerais,  a  fim  de  adequá-lo,
notadamente quanto a seu quadro de provimento em comissão, à Resolução nº 88 do
CNJ”. O que é essa resolução? Essa resolução do CNJ é muito sábia, pois restringe
quadros  de  recrutamento  amplo  e  limitado no tribunal,  pedindo que se priorize  a
criação de cargos de carreira que serão preenchidos por concurso público. Por essa
resolução o projeto cria,  deputado Adelmo Carneiro Leão, 21 cargos de carreira e
extingue 21 cargos de recrutamento amplo; e é interessante, pois foi o que votamos
aqui ontem, no 1º turno. Hoje, no substitutivo, eles estão voltando com os 21 cargos,
desrespeitando a Resolução nº 88, do CNJ. Pergunto: votaremos algo aqui contra o
Conselho Nacional de Justiça? O presidente Joaquim Herculano foi enganado com as
emendas que votamos aqui. O presidente do tribunal à época foi enganado.

Diz  assim,  ainda  continuando  o  ofício  do  Joaquim  Herculano:  (-  Lê:)  “Cumpre
acrescentar que a proposta foi analisada pelos setores técnicos da secretaria deste
Tribunal  e  se  encontra  em  consonância  com  o  disposto  no  art.  302  da  Lei
Complementar nº 59, de 2011, que contém a Organização e a Divisão Judiciárias do
Estado de Minas Gerais”. A proposta aprovada em 1º turno, o vencido cumpria essa
orientação. Se remetêssemos à lei complementar, esses cargos poderiam ser criados
dessa forma, porque a referência é a decisão do CNJ. Ao votarmos aqui o substitutivo
do 2º turno, isso foi desrespeitado, porque não tivemos a paridade de cargos, como
determina o CNJ. “No ensejo, apresento o meu protesto de estima e consideração.
Atenciosamente, desembargador.”

O mais  vergonhoso,  a prova mais  evidente foi encaminhada pelo presidente do
Tribunal  de Justiça Militar.  O interessante é que se trata de uma correspondência
datada de 2012, assinada pelo presidente em exercício, juiz Fernando José Armando
Ribeiro. Ele diz o seguinte: (- Lê:) “O quadro de pessoal da Justiça Militar do Estado
de Minas Gerais passou por diversas alterações, desde a sua criação pela Lei nº
9.033, de 25/11/1985, sendo a última pela Lei nº 16.646, de 5/1/2007. As duas leis
são anteriores à Resolução nº 88 do CNJ, que enquadra os tribunais no Brasil em
reduzir  recrutamento  amplo  e  reduzir  cargos  de  recrutamento  limitado.  A Justiça
Militar,  notadamente  após  a  publicação  da  Emenda  Constitucional  nº  45,  de
8/12/2004,  denominada  Reforma  do  Judiciário,  quando  teve  a  sua  competência
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ampliada, vem registrando anualmente um crescimento significativo do número de
processos em tramitação, principalmente em decorrência das ações cíveis.  Com a
publicação,  em  2009,  da  Resolução  nº  70,  editada  em  18/3/2009,  o  Conselho
Nacional  de  Justiça  estabeleceu  um  planejamento  estratégico  nacional  para  os
tribunais  superiores,  a  justiça  comum  nos  estados  e  a  justiça  especializada.  Os
tribunais de todo o País elaboraram então os seus respectivos planos estratégicos,
alinhados  com  as  diretrizes  da  Resolução  nº  70/2009,  utilizando  a  metodologia
indicada  pelo  CNJ.  A Justiça  Militar  do  Estado  de  Minas  Gerais,  por  meio  da
Resolução  nº  83/2009,  estabeleceu  o  seu  plano  estratégico  institucional  para  o
período, cujo mapa estratégico encontra-se em anexo”.

No mapa estratégico, havia a previsão da extinção dos 21 cargos de recrutamento
amplo. Repito que no mapa estratégico havia a previsão da extinção dos cargos de
recrutamento amplo, mas agora, no 2º turno, o projeto foi retirado. Esse projeto, ao
extinguir  cargo  de  recrutamento  amplo,  cumpria  a  decisão  do  CNJ.  O  mapa
estratégico terá toda uma distorção.

Quero discutir, e não, obstruir. Falarei até por 1 hora. Se me derem mais tempo,
posso pedir a palavra pela ordem. Direi tudo, pois, infelizmente, os argumentos serão
muito fortes. Entendo a razão de não haver tantos aqui.

Conforme se verifica no referido mapa, um dos objetivos institucionais identificados
no termo de eficiência operacional é: (- Lê:) “4 - estabelecer e implementar estrutura
organizacional  adequada  à  consecução  da  estratégia.  Esse  objetivo  visa  dotar  a
Justiça Militar de uma estrutura organizacional que permita o alcance da visão e o
cumprimento da sua missão face à nova realidade pela qual  vem passando essa
justiça  especializada,  alinhada  à  estratégia  definida  pelo  Conselho  Nacional  de
Justiça, na qual poderíamos destacar a ênfase em gestão de pessoas, a tecnologia
da informação, a eficiência operacional e a comunicação”.

Continua o presidente do Tribunal de Justiça Militar: (- Lê:) “Visando ao alcance do
referido objetivo acima destacado, foi previsto no plano estratégico da Justiça Militar o
Projeto P1 de adequação funcional”.

Quero ler tudo isso para mostrar que temos a prova do que foi adulterado nesta
madrugada e do absurdo que fizeram com esse projeto, para vermos como estão
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jogando casca de banana para que o próximo governo escorregue, como estão sendo
irresponsáveis. Lamento que tantos colegas deputados, que respeito e amo e que
fizeram tantos discursos com tanta ênfase, não estejam aqui para ouvir isso, pois aqui
está a verdade e a grande trama que pretendiam fazer  nesse projeto.  Lerei,  pois
somente a leitura de um documento prova a estratégia errada.

Para auxiliar o tribunal nesse projeto, foi contratado o Instituto de Desenvolvimento
Gerencial S. A. - INDG -, para consulta técnica especializada em conjunto com os
gestores  e  servidores  da  Justiça  Militar.  Executou  um  diagnóstico  do  sistema
gerencial  da Justiça Militar  Estadual;  mapeou e reprojetou o processo de trabalho
interno  e  propôs  uma  nova  estrutura  organizacional  para  a  Justiça  Militar.
Posteriormente,  essa  proposta  de  estrutura  organizacional  passou  por  algumas
comissões internas do tribunal e foi aprovada pelo Pleno na sessão administrativa do
dia 6/8/2012. Resolução do CNJ, resolução do Tribunal de Justiça Militar: todo um
trabalho de adequação interna estão jogando por terra na madrugada de hoje. Estão
fazendo aqui um cambalacho. Esta é que é a palavra certa. Aí, é importante destacar
que o anteprojeto de lei atende aos dispositivos da Resolução nº 88, do CNJ, que é
fundamental. Caso algum deputado queira, ela está à disposição.

Por isso é importante uma CPI. Como é que técnicos desta Casa não informaram
ao presidente sobre o parecer de constitucionalidade e o impacto financeiro do que
estava sendo votado? Isso é um verdadeiro absurdo. Descobrimos isso de última
hora. E o CNJ disse: “Entre outras determinações, dispõe em seu art. 2º, § 2º, que
pelo menos 50% dos cargos de provimento em comissão deverão ser destinados a
servidores das carreiras judiciárias, cabendo aos tribunais encaminharem projeto de
lei de regulamentação da matéria, com a observância desse percentual”. Isso está na
resolução do CNJ. Deputado Rogério Correia, vou até o final.

O deputado Rogério Correia (em aparte)* - Só quero chamar a atenção de V. Exa.
para  o  fato  de  o  projeto  ser  de  2012.  Por  que estranhamente  os  tucanos  só  se
interessaram por ele agora, depois que perderam a eleição?

O deputado Durval Ângelo* - Perfeito. Vou deixar isso para as conclusões. Agora,
quero o objetivo, quero a prova, o preto no branco, o concreto. As considerações vou
fazer no final. Olha bem, é uma resolução do CNJ. A matéria foi encaminhada para cá
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para regular a relação servidores efetivos e em comissão. Isso votamos na lei aqui.
Deixe-me dizer  um absurdo.  O projeto  de  uma emenda  frankenstein:  dois  cargos
novos criados no Tribunal de Justiça e o projeto é do Tribunal de Justiça Militar. Um
verdadeiro absurdo, quando o próprio Tribunal de Justiça tem que se adequar ainda.
E já está bem adiantada a Resolução nº 88. É um absurdo uma situação dessa. Dois
cargos de recrutamento amplo. Emenda  frankenstein.  Trata do Tribunal de Justiça
Militar, mas estou criando cargo no Tribunal de Justiça.

A presente proposta, que era o projeto que votamos ontem, deputado Cabo Júlio - e
que V. Exa. votou a favor porque tinha compromisso -, observa ainda o disposto na
Resolução  nº  90/2009,  também  do  Conselho  Nacional  de  Justiça,  que  define  o
quantitativo mínimo de pessoal permanente de profissionais na área de tecnologia da
informação.  Um substitutivo quebra até essa relação do pessoal  da tecnologia da
informação para que se inviabilize a implantação da nova estrutura organizacional
aprovada para a Justiça Militar de Minas Gerais. Considerando a atual situação dos
quadros de pessoal da Secretaria do Tribunal de Justiça Militar e da Secretaria de
Juízo Militar prevista na Lei nº 16.646, de 5/1/2007, são necessários os seguintes
procedimentos  no  quadro  específico  de  cargo  de  provimento  em  comissão  da
Secretaria  do  Tribunal  de  Justiça  Militar:  “1-  Transformar  um  cargo  de  secretário
especial do presidente, código de grupo TJM-DAS1 de recrutamento limitado em um
cargo de diretor código TJM-DAS2 de recrutamento limitado, na forma da correlação
estabelecida nesse anteprojeto de lei”. Eles transformaram em recrutamento amplo o
que  era  recrutamento  limitado.  Nessa  madrugada,  eles  transformaram  uma
determinação  do  CNJ.  Transformaram,  com  a  vacância,  um  cargo  de  assistente
técnico, código de grupo TJM, de recrutamento limitado, em recrutamento amplo.

Esperem aí, eles estão desobedecendo a Resolução nº 88 e a Resolução nº 90 do
tribunal.  Criaram um cargo de diretor executivo.  Aí,  vem: criar  cargo de assessor
jurídico, criar 4 cargos de gerentes, extinguir com a vacância 12 cargos de assistente
judiciário,  código  do  grupo  TJMCAI04  de  recrutamento  amplo.  Esses  12  cargos,
deputado Cabo Júlio, são de nove mil e poucos reais. A emenda de ontem voltou com
esses 12 cargos. Sabe quem? São advogados indicados pelo recrutamento amplo,
pelo juiz do Tribunal de Justiça Militar.  Isso é correto? A verdade dói tanto que o
Plenário está vazio. Como é que pode isso?
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No caso de provimento efetivo, vêm os cargos que seriam criados. Não foi cumprido
o acordo. Concedo aparte ao deputado Cabo Júlio.

O deputado Cabo Júlio (em aparte)* - Líder Durval Ângelo, nenhum deputado desta
Casa trabalhou mais pela aprovação do projeto em sua forma original do que eu.
Agora  apareceram  vários  pais  da  criança,  da  nossa  bancada  inclusive,  tentando
convencer nossa bancada, que, a priori, era toda contra. Estive com o presidente do
tribunal, com o presidente da Casa, fiz intercâmbio entre eles para que votássemos o
projeto.

O projeto original extinguia os 12 cargos de R$9.000,00 e criava cargos justamente
para atender as moças que estão aqui lutando para ser convocadas.

O deputado Durval Ângelo* - É o que determina a Lei de Responsabilidade Social.
O deputado Cabo Júlio (em aparte)* - O impacto era zero. Votamos um projeto em

1º turno,  em que o impacto era zero.  Acordamos hoje com um projeto em que o
impacto é de 4 milhões ao ano. Esse projeto cresceu 4 milhões em uma noite.

O deputado Durval Ângelo* - Isso é importante: 4 milhões ao ano. Por favor, repita
esse valor. Numa noite o projeto aumentou em 4 milhões.

O deputado Cabo Júlio (em aparte)* - Numa noite o projeto criou uma despesa de 4
milhões.  Expliquei  isso  às  meninas.  O  projeto  original,  com  impacto  zero,  numa
madrugada se transformou em 4 milhões de despesa. O que aconteceu nesta noite?
No item I criaram 10 cargos, no item II criaram 30 cargos. Criaram 40 cargos que não
estavam no projeto original. Desses 40 cargos foram extintos 6. Voltaram, então, 34
cargos. Depois criaram mais 2, com salários de R$9.000,00 e de R$13.000,00, no
Tribunal  de Justiça.  Não estou fazendo juízo de valor  político,  mas juízo de valor
legislativo, que virou uma praxe. No meu pequeno entendimento, como curioso do
direito, é a tal da emenda frankenstein. Se um projeto discute o Tribunal de Justiça
Militar,  como  cria  cargos  no  Tribunal  de  Justiça?  Entendo  que  é  uma  emenda
frankenstein, que deveria ser extirpada do nosso meio. As aberrações são essas.

Não votei ontem porque ao meio-dia fui para o hospital, de onde saí às 22 horas. Só
Deus sabe como estou aqui sentindo dor, porque gostaria de votar o projeto. O que
aconteceu, líder Durval Ângelo? Numa madrugada, o projeto aumentou 4 milhões e
criou 40 cargos. Isso inviabilizou uma discussão mais aprofundada. Eu disse essa
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verdade às meninas. A nossa ideia era extinguir aqueles cargos. Com essa extinção,
sobraria dinheiro para chamá-las. O projeto fazia realocação de cargos sem impacto
financeiro, mas entre 10 horas da noite e 8 horas da manhã se transformou em uma
despesa de 4 milhões. Pior ainda: criaram 40 cargos. Nessa fritada dos ovos foram
criados 34, porque 6 cargos foram extintos.

Argumentam que o projeto extingue cargos. Não, cria cargos, porque um projeto
que extingue cargos não cria uma despesa de 4 milhões, só produz essa despesa
quando cria cargos. Então, líder Durval Ângelo, precisamos entender que emenda
frankenstein é  ilegal,  não se  pode tratar  num projeto  algo  que versa  sobre  outro
projeto, sob pena de fazermos um samba de maluco aqui. Sei que isso é difícil para
as meninas entenderem, elas nem sabiam que havia cargos de R$13.000,00, porque
o  cargo  delas  é  de  R$2.612,00.  Em  tese  é  até  justo,  mas  criam  cargos  de
R$13.000,00, de R$9.000,00 e de R$6.000,00.

Mas acrescento um dado à discussão: a mesma emenda da madrugada, que criou
cargos, também aumentou o valor dos cargos. Para que V. Exa. tenha ideia, o cargo
que, pela votação de ontem, seria de R$6.000,00 passou para R$9.000,00 hoje de
manhã. Então, além da maluquice de criar cargos, fez-se a maluquice de aumentar
valores.

Esse não era o acordo. Portanto, não descumprimos o acordo, porque ele dizia
respeito à votação, não ao mérito, e este nos pegou de surpresa. Aí, repito: se em
uma noite se cria uma despesa de R$4.000.000,00, imaginem quanto isso vai custar
em um ano! Obrigado.

O deputado Durval Ângelo* - Continua o presidente: “O anteprojeto propõe, na sua
parte final, a revogação do parágrafo único do art. 7º da Lei nº 16.646, de 5/1/2007.
Tal proposição tem como objetivo desvincular o provimento de três cargos de técnico
de  apoio  judicial  de  entrância  especial,  previstos  no  Anexo  II  da  referida  lei,  da
instalação de auditorias criadas para o interior do Estado, tendo em vista que o Pleno
deliberou pela não instalação dessas auditorias”.

Preste atenção, deputado Sargento Rodrigues, pois isso é muito importante para o
senhor - e depois vou dizer por que é importante para o senhor. “Com essa medida,
esses  cargos  poderiam  ser  utilizados  na  Justiça  Militar  de  primeira  instância  na
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capital,  como  servidores  responsáveis  pela  Central  de  Mandados,  Central  de
Certidões e Central de Distribuição, setores previstos na estrutura organizacional.”

Quando foram criar esses três cargos, em 2007, V. Exa. foi contra. E sabem qual a
justificativa? Trouxeram aqui  juízes  das auditorias  militares,  que respeitamos,  que
disseram que eram para as auditorias do interior. Mas agora vão transferir esses três
cargos para a capital, dizendo que não vão criar as auditorias do interior, formadas
em 2007. É um detalhe no projeto que temos de observar.

E há outro: “Com esse anteprojeto de lei, haverá uma redução de três cargos de
provimento em comissão em comparação ao quantitativo previsto atualmente na Lei
nº  16.646/2007,  sendo  que,  a  partir  dessa  proposta,  53,20%  dos  cargos  de
provimento em comissão serão de recrutamento limitado, o que atende ao disposto
no art. 2º, § 2º, da Resolução nº 88/2009 do Conselho Nacional de Justiça, conforme
citado anteriormente”. Vejam que eles estão voltando com os três cargos. Então a
resolução  do  CNJ  não  vai  ser  respeitada,  pois  ela  fala  em  50%  e  eles  estão
mantendo 53,20%. Está bem. Mas aí não vai ser mantido.

A outra  questão:  “Assim,  com  amparo  nas  justificativas  e  considerações  acima
expostas e principalmente na disponibilidade orçamentária e financeira existente, bem
como na obediência dos limites estabelecidos para gasto com pessoal pela Lei de
Responsabilidade  Fiscal,  Lei  Complementar  nº  101/2000,  encaminhamos  esse
anteprojeto de lei para apreciação deste egrégio tribunal nos termos do que dispõe o
art. 302 da Lei Complementar nº 59/2001”. Vejam que o limite de gasto previsto na lei
de  responsabilidade  não  foi  respeitado.  Ora,  a  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal
estabelece claramente que, de três meses antes a três meses depois da eleição, não
se pode criar  cargos, limitação que se aplica também ao último quadriênio de um
mandato.  Então,  como  vão  criar  esses  cargos  ilegalmente,  ferindo  o  que  está
estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal a respeito do último quadriênio e da
trimestralidade? Alguém pode dizer que em 2012 não tinha esse problema. Sim, mas
hoje  esse  problema  existe,  e,  em  hipóteses  alguma,  esse  projeto  poderia  ser
aprovado, ainda mais da forma posta no substitutivo.

Participei  de  um  acordo,  na  última  segunda-feira,  a  convite  do  presidente  da
Assembleia,  com  vários  deputados  da  base  do  governo  e  da  oposição,  com  o
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presidente do Tribunal de Justiça e o procurador-geral de Justiça. Quero deixar bem
claro que os servidores do Ministério Público estão reclamando a votação da data-
base, que também não estava no acordo. O procurador-geral de Justiça não advogou
que  o  projeto  dos  servidores  deveria  entrar  na  proposta  de  acordo.  Também  o
presidente do Tribunal de Justiça não solicitou no acordo a inclusão do Projeto de Lei
3.507,  como  também  a  Defensoria  Pública,  o  Tribunal  de  Contas,  que  estava
presente, e os deputados da situação e da oposição. Ninguém advogou a inclusão
desse projeto na pauta. Então fizemos a reunião do acordo, e ninguém advogou a
inclusão desse projeto, como também do projeto da Procuradoria-Geral de Justiça,
dos servidores que reclamam a data-base. Portanto, a palavra que este deputado
empenhou na reunião de segunda-feira não incluía esse projeto.

Agradeço, novamente, ao deputado Fred Costa. Quando ele me procurou, disse-lhe
claramente que sou contra esse projeto, sou a favor apenas dos projetos do acordo.
Ele fez esse registro, em nome da verdade, quando fez uso da palavra, dizendo que
outros  poderiam  tê-lo  feito,  mas  não  o  fiz.  Em  momento  nenhum,  eu  disse  que
votaríamos essa matéria. Senti-me no dever e falei com alguns deputados que não
queria vir ao Plenário, vir à tribuna, porque seria constrangedor, teria de dizer o que
tinha ocorrido naquela noite, naquela madrugada, nesta Casa, teria de falar sobre a
vergonha que foi esse projeto. Não queria vir ao Plenário, estava em meu gabinete,
imaginando que o  acordo de segunda-feira  seria  cumprido.  E  desci,  quando ouvi
ataques ao PT, dizendo “coitados dos servidores, pobrezinhos dos servidores”.

Agora há  outro  argumento  mais  interessante  ainda:  como o  Tribunal  de Justiça
Militar pode fazer concurso público se os cargos não foram criados? Isso é crime.
Sargento Rodrigues, como podem vender a ilusão de fazer concurso público de cargo
que não existe e depois vir aqui pressionar a Assembleia para votar uma coisa como
essa? O tribunal é muito ágil para condenar praça da Polícia Militar e muito leniente
para  condenar  coronel  ou  oficiais  superiores  da  Polícia  Militar.  O  tribunal  não  é
querido  pela  base.  Duvido  que  o  dirigente  de  uma  entidade  de  classe  tenha  a
coragem de chegar diante da base dos praças da Polícia Militar e falar que defende,
que apoia esse tribunal.  Duvido de que tenham a coragem de falar  isso.  E esse
tribunal  faz concurso, cobra inscrição de pessoas que estão no desespero e aqui
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vieram  se  manifestar,  sem  ter  cargos  criados,  e  joga  a  responsabilidade  nesta
Assembleia,  para  ser  a  Geni  de  tudo  na  democracia  brasileira,  ficar  apanhando
sempre da sociedade, ver o nome xingado.

Primeiro, é preciso esperar a Assembleia criar  os cargos,  pois  só a Assembleia
pode criá-los na administração pública. Depois, eles poderão fazer concurso público.
Mas invertem a lógica, ou seja, fazem o concurso público e depois vêm aqui.

Questão de Ordem
O  deputado  Durval  Ângelo  -  No  meu  tempo,  gostaria  que  fosse  feita  a

recomposição do quórum, porque quero continuar discutindo e não há parlamentares
aqui para me ouvir. Não vou solicitar o encerramento de plano. Gostaria que fosse
feita a recomposição do quórum, porque quero falar mais 1 hora sobre esse projeto.

O  presidente  (deputado  Antônio  Carlos  Arantes)  -  É  regimental.  A presidência
solicita ao secretário que proceda à chamada dos deputados para a recomposição de
quórum.

O secretário (deputado Sargento Rodrigues) - (- Faz a chamada.)
O presidente - Responderam à chamada 4 deputados. Portanto, não há quórum

para a continuação dos trabalhos.
Encerramento

O presidente -  A presidência encerra a reunião, convocando as deputadas e os
deputados para a ordinária de terça-feira, dia 23, às 14 horas, com a seguinte ordem
do dia: (- A ordem do dia anunciada é a publicada na edição do dia 23/12/2014.).
Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E
REGIONALIZAÇÃO NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 2/12/2014
Às 15h43min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Luzia Ferreira e os

deputados Paulo Lamac e João Vítor Xavier (substituindo o deputado João Leite, por
indicação da liderança do Bloco Transparência e Resultado), membros da supracitada
comissão. Havendo número regimental, o presidente, deputado Paulo Lamac, declara
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aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado João Vitor
Xavier, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da comissão presentes. A presidência informa que a reunião
se destina a apreciar a matéria constante da pauta e a deliberar sobre proposições da
comissão.  Passa-se  à  2ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  que  compreende  a
discussão e  a  votação de proposições  que dispensam a apreciação  do  Plenário.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs
8.967 a 8.970/2014 e 9.054 a 9.059/2014. 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  10.931/2014,  do  deputado  Rogério  Correia,  em  que  solicita  seja  realizada
reunião  para  debater,  em  audiência  pública,  a  situação  das  feiras  estaduais  e
regionais de economia solidária;

nº  10.932/2014,  do deputado Gustavo Valadares,  em que solicita  seja realizada
reunião  para  debater,  em  audiência  pública,  em  Guanhães,  questões  relativas  à
política dos permissionários de serviços de táxis dos municípios da região Centro-
Leste mineira;

nº 10.933/2014, do deputado Paulo Lamac e da deputada Luzia Ferreira, em que
solicitam seja encaminhado à Copasa e à Cemig pedido de providências em prol da
realização de obras que garantam a melhoria do fornecimento de água e de energia
elétrica no Bairro Montes Claros, em Belo Horizonte;

nº 10.936/2014, do deputado Paulo Lamac e da deputada Luzia Ferreira, em que
solicitam seja encaminhado à Cemig pedido de providências em prol da garantia de
recursos orçamentários para a realização de adequações necessárias à melhoria da
iluminação pública no cruzamento da Avenida dos Andradas com a Rua Itamar, na
região da Vila Souza Aguiar, Bairro Caetano Furquim, em Belo Horizonte;

nº 10.937/2014, do deputado Paulo Lamac e da deputada Luzia Ferreira, em que
solicitam seja encaminhado ao Instituto de Geoinformação e Tecnologia - IGTEC -,
pedido de providências em prol da realização de estudo com vistas à análise dos
argumentos contidos no documento "Contestação da alteração do limite municipal",
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elaborado pela prefeitura do Município de Antônio Dias,  no qual  a municipalidade
contesta relatório  técnico elaborado no ano de 2001 pelo Instituto de Geociências
Aplicadas - IGA -, que altera o limite intermunicipal entre Antônio Dias e Santa Maria
de Itabira.

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 dezembro de 2014.
Maria Tereza Lara, presidente - Elismar Prado - Luiz Henrique.
ATA DA 15ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 4ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 16/12/2014
Às 20h34min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Doutor Wilson

Batista,  Gilberto  Abramo e  Duarte  Bechir  (substituindo o deputado Luiz Humberto
Carneiro, por indicação da liderança do BTR), membros da supracitada comissão.
Havendo número regimental, o presidente, deputado Doutor Wilson Batista, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado Gilberto
Abramo, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da comissão presentes. A presidência informa que a reunião
se destina a discutir e votar pareceres de redação final. Passa-se à 1ª Fase da 2ª
Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições  sujeitas  à  apreciação  do  Plenário.  Após  discussão  e  votação,  são
aprovados, cada um por sua vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei
nºs 5.541 e 5.486/2014 (relator: deputado Duarte Bechir); 5.469 e 5.587/2014 (relator:
deputado Gilberto Abramo). 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 discussão e votação, é aprovado o Parecer de Redação Final
do  Projeto  de  Lei  nº  5.486/2014  (relator:  deputado  Duarte  Bechir).  Cumprida  a
finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,  convoca  os
membros da comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata
e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2014.



2437
____________________________________________________________________________

Gilberto Abramo, presidente - Lafayette de Andrada - Luiz Henrique.
ATA DA 24ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª
LEGISLATURA, EM 19/12/2014

Às 9 horas, comparecem na Sala das Comissões os deputados Zé Maia, Lafayette
de Andrada, Fabiano Tolentino (substituindo o deputado Jayro Lessa, por indicação
da liderança do BTR) e Wander Borges (substituindo o deputado Romel Anízio, por
indicação  da  liderança  do  BAM),  membros  da  supracitada  comissão.  Havendo
número  regimental,  o  presidente,  deputado  Zé  Maia,  declara  aberta  a  reunião  e
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos  membros  da  comissão  presentes.  A presidência  informa  que  a  reunião  se
destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da
comissão.  Passa-se  à  1ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  que  compreende  a
discussão  e  a  votação  de  pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação  do
Plenário. Após discussão e votação, é aprovado parecer pela ratificação por meio de
projeto de resolução do Regime Especial de Tributação encaminhado pela Mensagem
nº  715/2014  (relator:  deputado  Zé  Maia).  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a
presidência agradece a presença de todos, convoca os membros da comissão para a
próxima  reunião  ordinária  e  para  reuniões  extraordinárias  do  dia  22  até  o  dia
31/1/2014 às 9, 14 e 20 horas, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 22 de dezembro de 2014.
Jayro Lessa, presidente - Gustavo Corrêa - João Leite - Duarte Bechir.
ATA DA 19ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 4ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 19/12/2014
Às 9h36min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Gilberto Abramo,

Lafayette de Andrada e Duarte Bechir (substituindo o deputado Doutor Wilson Batista,
por  indicação  da  liderança  do  BTR),  membros  da  supracitada  comissão.  Está
presente,  também,  o  deputado  Wander  Borges.  Havendo  número  regimental,  o
presidente,  deputado Gilberto  Abramo,  declara  aberta  a  reunião  e,  em  virtude da
aprovação de requerimento do deputado Lafayette de Andrada, 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 agradece a presença de todos, desconvoca os
membros da comissão para as próximas reuniões da mesma data, às 14h30min e às
20h30min, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 22 de dezembro de 2014.
Jayro Lessa, presidente - Duarte Bechir - Luzia Ferreira.
ATA DA 20ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 4ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 22/12/2014
Às  9h31min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  a  deputada  Luzia  Ferreira

(substituindo  o  deputado  Deiró  Marra,  por  indicação  da  liderança  do  BTR)  e  os
deputados Duarte Bechir e Jayro Lessa (substituindo, respectivamente, os deputados
Luiz Humberto Carneiro e Doutor Wilson Batista, por indicação da liderança do BTR)
membros da supracitada comissão. Estão presentes,  também, os  deputados João
Leite e Gustavo Corrêa. Havendo número regimental, o presidente, deputado Jayro
Lessa,  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 pareceres de redação final. 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 5.306, 5.315, 5.316, 5.329, 5.343, 5.375 5.377, 5.412, 5.419, 5.465, 5.502 e
5.529/2014  (relatora:  deputada Luzia  Ferreira);  5.544,  5.552,  5.554,  5.555,  5.559,
5.564,  5.586,  5.590,  5.645,  5.646 e 5.651/2014 (relator:  deputado Duarte  Bechir).
Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 22 de dezembro de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Duarte Bechir - Gustavo Corrêa.
ATA DA 25ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª
LEGISLATURA, EM 22/12/2014

Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Jayro Lessa, João
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Leite, Gustavo Corrêa (substituindo o deputado Zé Maia, por indicação da liderança
do BTR) e Duarte Bechir (substituindo o deputado João Vítor Xavier, por indicação da
liderança do BTR),  membros da supracitada comissão.  Está presente,  também, a
deputada Luzia Ferreira. Havendo número regimental, o presidente, deputado Jayro
Lessa, 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 discussão e votação de pareceres de
redação final e a discutir e votar proposições da comissão. Passa-se à 2ª Fase da 2ª
Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a discussão e votação, cada um
por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs
5.306; 5.315, 5.316, 5.329, 5.343, 5.375, 5.377. 5.412, 5.419, 5.465, 5.502, 5.529,
5.544, 5.552, 5.554, 5.555, 5.559, 5.564, 5.586, 5.590, 5.645, 5.646 e 5.651/2014.
Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,
convoca os membros da comissão para a reunião extraordinária da mesma data, às
14h40min, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 22 de dezembro de 2014.
Sebastião Costa, presidente - Gustavo Corrêa - João Leite - Duarte Bechir.



2440
____________________________________________________________________________



2441
____________________________________________________________________________

BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 30 DE DEZEMBRO DE 2014

PROPOSIÇÕES DE LEI
PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.530

Declara de utilidade pública a Associação das Amigas do Bairro Santo Antônio, com
sede no Município de Itajubá.

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

Santo Antônio, com sede no Município de Itajubá.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 23 de dezembro de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.531
Declara de utilidade pública a entidade Projeto Social Cidade Jardim - Proscidjar -,

com sede no Município de Pouso Alegre.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a entidade Projeto Social Cidade Jardim

- Proscidjar -, com sede no Município de Pouso Alegre.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 23 de dezembro de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.532
Declara de utilidade pública a entidade Casa Abrigo 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 entidade Casa Abrigo de Monte Sião,

com sede no Município de Monte Sião.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 23 de dezembro de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.533
Declara de utilidade pública a Associação Equestre Vale Verde de Curvelo, com

sede no Município de Curvelo.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Equestre Vale Verde de

Curvelo, com sede no Município de Curvelo.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 23 de dezembro de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.534
Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  de  Desenvolvimento  Comunitário  de

Douradinho - Asdecod -, com sede no Município de Machado.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  de  Desenvolvimento

Comunitário de Douradinho - Asdecod -, com sede no Município de Machado.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 23 de dezembro de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.535
Declara de utilidade pública a Associação de Catadores de Material Reciclável de

Urucânia - Acamaru -, com sede no Município de Urucânia.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Catadores de Material
Reciclável de Urucânia - Acamaru -, com sede no Município de Urucânia.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 23 de dezembro de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.536
Declara de utilidade pública a Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis

de Ipatinga - Ascari -, com sede no Município de Ipatinga.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Catadores  de

Materiais Recicláveis de Ipatinga - Ascari -, com sede no Município de Ipatinga.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 23 de dezembro de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.537
Declara 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.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 23 de dezembro de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.538
Declara de utilidade pública a Associação de Mulheres de Chapadinha e Região,

com sede no Município de Capelinha.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  de  Mulheres  de

Chapadinha e Região, com sede no Município de Capelinha.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 23 de dezembro de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.539
Declara de utilidade pública a entidade São Lourenço Convention & Visitors Bureau,

com sede no Município de São Lourenço.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a entidade São Lourenço Convention &

Visitors Bureau, com sede no Município de São Lourenço.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 23 de dezembro de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.540
Declara de utilidade pública o Instituto Florescer, com sede no Município de Lagoa

Santa.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  declarado de utilidade pública  o  Instituto  Florescer,  com sede no

Município de Lagoa Santa.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 23 de dezembro de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário
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PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.541
Declara de utilidade pública a Associação Cultural Minas Reciclarte, com sede no

Município de Contagem.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Cultural Minas Reciclarte,

com sede no Município de Contagem.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 23 de dezembro de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.542
Declara  de  utilidade  pública  o  Clube  dos  Cavaleiros  de  Planura,  com  sede  no

Município de Planura.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Clube dos Cavaleiros de Planura, com

sede no Município de Planura.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 23 de dezembro de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.543
Declara de utilidade pública a Associação Comercial e Industrial de São João del-

Rei, com sede no Município de São João del-Rei.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comercial e Industrial de

São João del-Rei, com sede no Município de São João del-Rei.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 23 de dezembro de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
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Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.544
Declara de utilidade pública a Associação Meninas Cantoras de Lavras - AMCL -,

com sede no Município de Lavras.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º -  Fica declarada de utilidade pública a Associação Meninas Cantoras de

Lavras - AMCL -, com sede no Município de Lavras.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 23 de dezembro de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.545
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.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 23 de dezembro de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.546
Declara  de  utilidade  pública  a  Sociedade  do  Serro  Pró-Raízes  -  Sentinela  e

Cidadania - Serraízes -, com sede no Município de Serro.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º -  Fica declarada de utilidade pública a Sociedade do Serro Pró-Raízes -

Sentinela e Cidadania - Serraízes -, com sede no Município de Serro.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 23 de dezembro de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.547
Declara de utilidade pública a Academia Serrana de Letras - Asel -, com sede no

Município de Serro.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Academia Serrana de Letras - Asel -,

com sede no Município de Serro.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 23 de dezembro de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.548
Declara de utilidade pública a Associação dos Seguidores e Amigos do Bem - ASA-

B -, com sede no Município de Serro.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Seguidores e Amigos

do Bem - ASA-B -, com sede no Município de Serro.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 23 de dezembro de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.549
Declara de utilidade pública a Associação das Empresas Estabelecidas no Distrito

Industrial de Ipatinga - Aemdi -, com sede no Município de Ipatinga.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1°  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  das  Empresas
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Estabelecidas no Distrito Industrial de Ipatinga - Aemdi -, com sede no Município de
Ipatinga.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 23 de dezembro de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.550
Declara de utilidade pública a Associação Comercial e Empresarial de Itaú de Minas

- Aceim -, com sede no Município de Itaú de Minas.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 23 de dezembro de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.551
Declara de utilidade pública a Associação Obras de Amor, com sede no Município

de Uberlândia.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Obras de Amor, 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 23 de dezembro de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.552
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Amigos para Sempre, com

sede no Município de Ponto Chique.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária Amigos Para

Sempre, com sede no Município de Ponto Chique.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 23 de dezembro de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.553
Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Moradores  da  Comunidade  de

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

Comunidade de Suzana, com sede no Município de Brumadinho.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 23 de dezembro de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.554
Declara  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 Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  declarado  de  utilidade  pública  o  Instituto  de  Desenvolvimento

Educacional  e  de  Integração  Ambiental  e  Social  -  Instituto  Ideias,  com  sede  no
Município de Santana do Paraíso.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 23 de dezembro de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
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Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário
PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.555

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Filadélfia do Município de
Itamarandiba, com sede no Município de Itamarandiba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária Filadélfia do

Município de Itamarandiba, com sede no Município de Itamarandiba.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 23 de dezembro de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.556
Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  Padre  Geraldo  Paiva  -

ACPGP -, com sede no Município de Viçosa.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1°  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  Padre

Geraldo Paiva - ACPGP -, com sede no Município de Viçosa.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 23 de dezembro de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.557
Declara de utilidade pública a entidade Ação Social  José Resende -  ONG, com

sede no Município de Piracema.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a entidade Ação Social José Resende -

ONG, com sede no Município de Piracema.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 23 de dezembro de 2014.
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Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.558
Declara de utilidade pública o Centro de Estudos e Ação Social - Ceas -, com sede

no Município de Guaxupé.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Centro de Estudos e Ação Social -

Ceas -, com sede no Município de Guaxupé.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 23 de dezembro de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.559
Declara  de  utilidade  pública  a  entidade  Grupo  de  Aprendizagem  e  Convivência

Terra Jovem, com sede no Município de Conceição do Mato Dentro.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a entidade Grupo de Aprendizagem e

Convivência Terra Jovem, com sede no Município de Conceição do Mato Dentro.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 23 de dezembro de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.560
Declara de utilidade pública a Associação Por Amor de Ti, com sede no Município

de Contagem.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Por Amor de Ti, com sede

no Município de Contagem.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 23 de dezembro de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.561
Declara de utilidade pública a entidade Grupo Vida Nova, com sede no Município de

Uberlândia.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a entidade Grupo Vida Nova, 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 23 de dezembro de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.562
Declara de utilidade pública a Associação Brasileira de Desenvolvimento e Ação

Social de Uberlândia, com sede no Município de Uberlândia.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Brasileira  de

Desenvolvimento e Ação Social de Uberlândia, 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 23 de dezembro de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.563
Declara de utilidade pública a Loja Maçônica União Acadêmica do Alto Paranaíba nº

4.049, com sede no Município de Araxá.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Loja Maçônica União Acadêmica do
Alto Paranaíba nº 4.049, com sede no Município de Araxá.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 23 de dezembro de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.564
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária  dos Moradores do Bairro

São José, com sede no Município de Jequitinhonha.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  dos

Moradores do Bairro São José, 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 23 de dezembro de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.565
Declara de utilidade pública o Conselho Central Rio Doce de Governador Valadares

da  Sociedade  São  Vicente  de  Paulo,  com  sede  no  Município  de  Governador
Valadares.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  declarado  de  utilidade  pública  o  Conselho  Central  Rio  Doce  de

Governador Valadares da Sociedade São Vicente de Paulo, com sede no Município
de Governador Valadares.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 23 de dezembro de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário
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PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.566
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Caieiras, com sede no

Município de Vespasiano.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária do Caieiras,

com sede no Município de Vespasiano.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 23 de dezembro de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.567
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores de Josenópolis, com sede

no Município de Josenópolis.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Moradores  de

Josenópolis, com sede no Município de Josenópolis.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 23 de dezembro de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.568
Declara de utilidade pública a ONG Cidadania,  com sede no Município de Belo

Horizonte.
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.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 23 de dezembro de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
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Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.569
Declara de utilidade pública a Associação dos Agricultores e Agricultoras Familiares

da Fazenda Baixa Grande, com sede no Município de Rio Pardo de Minas.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Agricultores  e

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

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 29 de dezembro de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.570
Declara de utilidade pública a Associação de Desenvolvimento Rural Cruz Alta, com

sede no Município de Pouso Alegre.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Desenvolvimento Rural

Cruz Alta, com sede no Município de Pouso Alegre.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 29 de dezembro de 2014.
Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.571
Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Regional  dos  Trabalhadores  e

Trabalhadoras na Agricultura Familiar da Zona da Mata, com sede no Município de
Divino.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Regional  dos
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Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar da Zona da Mata, com sede no

Município de Divino.

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

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 29 de dezembro de 2014.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.572

Declara de utilidade pública a Associação do Tamboril e Palmeiras - Artap -, com

sede no Município de Tapira.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação do Tamboril e Palmeiras -

Artap -, com sede no Município de Tapira.

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

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 29 de dezembro de 2014.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.573

Declara de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais da Comunidade de

São Joaquim e Entorno - Asprusjen -, com sede no Município de Formoso.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais da

Comunidade de São Joaquim e Entorno - Asprusjen -, com sede no Município de

Formoso.

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

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 29 de dezembro de 2014.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
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Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.574

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.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 29 de dezembro 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 23/12/2014

Presidência do Deputado Vanderlei Miranda

Sumário: Comparecimento - Falta de Quórum - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os deputados e a deputada:

Neider Moreira - Agostinho Patrus Filho - Anselmo José Domingos - Célio Moreira -

Luiz Henrique - Maria Tereza Lara - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sávio

Souza Cruz - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda - Wander Borges.

Falta de Quórum

O  presidente  (deputado  Vanderlei  Miranda)  -  Às  14  horas,  a  lista  de

comparecimento não registra a existência de número regimental. A presidência deixa

de abrir a reunião por falta de quórum e convoca as deputadas e os deputados para a

ordinária de terça-feira, dia 30, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem

do dia anunciada é a publicada nesta edição.).
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ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA E
AGROINDUSTRIAL NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 7/5/2014
Às 15h15min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Antônio Carlos

Arantes, Inácio Franco e Antonio Lerin, membros da supracitada comissão. Havendo
número regimental, o presidente deputado Antônio Carlos Arantes, declara aberta a
reunião  e,  em  virtude  da  aprovação  de  requerimento  do  deputado Antonio  Lerin,
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 necessidade de atualização das normas mineiras relativas ao
uso, à produção, ao comércio, ao armazenamento, ao transporte, à aplicação e à
fiscalização de agrotóxicos no Estado e a discutir e votar proposições da comissão. A
seguir, comunica o recebimento de ofício do Sra. Cleide Edvirges Santos Laia, chefe
de gabinete  do  Ministério  da  Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento,  publicado no
Diário do Legislativo em 1º/5/2014. O presidente acusa o recebimento das seguintes
proposições, das quais designou como relatores os deputados mencionados entre
parênteses: Projeto de Lei nº 5.106/2014 (Deputado Romel Anísio) e Projeto de Lei nº
5.129/2014 (deputado Inácio Franco), ambos em turno único. Passa-se à 3ª Fase da
2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de proposições da
comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os seguintes
requerimentos:

nº 9.893/2014, do deputado Rogério Correia, em que solicita seja realizado debate
público  para  o  lançamento  estadual  do  Plano  Safra  de  Pesca  e  Aquicultura,
desenvolvido pelo Ministério da Pesca e Agricultura;

nº 9.895/2014, do deputado Antônio Carlos Arantes, em que solicita seja realizada
audiência  pública  para  retomar  o  debate  sobre  segurança  no  meio  rural  com  o
crescente aumento de furtos e roubos nas fazendas no Estado;

nº 9.897/2014, do deputado Antônio Carlos Arantes, em que solicita seja realizada
em  audiência  pública  para  debater  in  loco os  impactos  e  prejuízos  para  a
agropecuária, meio ambiente, saúde pública e economia, sobre a baixa da represa do
Lago Peixoto, nos Municípios de Delfinópolis e Ibiraci, abrangendo os Municípios de
Cássia, Passos e São João Batista do Glória;
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nº  9.898/2014,  do  deputado  Antônio  Carlos  Arantes,  em  que  solicita  seja
encaminhado ao presidente da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do
Estado  de  Minas  Gerais  -  Emater-MG  -  pedido  de  providências  para  agilizar  o
processo de negociação da pauta de reivindicações visando a celebração do acordo
de trabalho 2014/2015.

A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir  as Sras.
Juliana  Gouvêa  Figueiredo  Pimenta  Gonçalves,  executiva  da  Associação  dos
Distribuidores de Insumos Agrícolas do Centro Oeste e Sul  de Minas, de Alfenas,
representando  Laeis  Lima  Oliveira,  presidente  dessa  associação;  Maria  Goretti
Martins  de  Melo,  superintendente  de Vigilância  Sanitária,  e Eliane Nobre,  diretora
estadual  de Saúde do Trabalhador,  representando o  Sr.  José Geraldo de Oliveira
Prado, secretário de Estado de Saúde; e os Srs. Peter Alex Honzak, fiscal federal
agropecuário, representando o Sr. Marcílio de Sousa Magalhães, superintendente do
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento em Minas Gerais; João Nelson
Gonçalves  Rios,  assessor  do  secretário,  representando  o  Sr.  André  Luiz  Coelho
Merlo, secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Luiz Fernando
Siqueira  Pinto,  assessor  especial,  representando  o  Sr.  Gilberto  Silva  Ramos,
subsecretário  de  Receita  Estadual  da  Secretaria  de  Estado  de  Fazenda;  Thales
Almeida  Pereira  Fernandes,  diretor  técnico,  e  Rodrigo  Carvalho  Fernandes,
coordenador  da  Área de Agrotóxicos,  representando  o  Sr.  Altino  Rodrigues  Neto,
diretor-geral  do  Instituto  Mineiro  de  Agropecuária  -  IMA;  Diogo  Mazotini,  gerente
jurídico  da  Associação  Nacional  dos  Distribuidores  de  Insumos  Agrícolas  e
Veterinários - Andav-,  representando o Sr. Henrique Mazotini, presidente executivo
dessa  associação;  Mário  César  de  Oliveira,  presidente  da  Associação  dos
Distribuidores de Insumos Agrícolas do Cerrado - Adicer - de Patos de Minas, que são
convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  Na  condição  de  um  dos  autores  do
requerimento, o presidente tece suas considerações iniciais e, logo após, passa a
palavra para o deputado Antonio Lerin. Registra-se a presença do deputado Fabiano
Tolentino. Logo após, a presidência passa a palavra aos convidados, para que façam
suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta
das notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a
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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, 08 de maio de 2014.
Antônio Carlos Arantes, presidente - Antônio Lerin.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

ATAS

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 67/2014, EM

22/10/2014

Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Inácio Franco,

Duilio de Castro, Fabiano Tolentino e Antônio Carlos Arantes (substituindo o deputado

Luiz  Henrique,  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

Fabiano Tolentino, 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 1º turno da Proposta de Emenda à

Constituição  nº  67/2014.  A  seguir,  comunica  o  recebimento  de  ofício  da  Sra.

Margarida Salomão, publicado no Diário do Legislativo em 12/09/2014. Passa-se à 1ª

Fase da 2ª  Parte  (Ordem do Dia),  que compreende a discussão e  a votação de

pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário.  Após discussão e

votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 1º turno, da Proposta de Emenda à

Constituição  nº  67/2014  na  forma  do  Substitutivo  nº  1  (relator:  deputado  Inácio

Franco).  Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de

todos, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 29 de dezembro de 2014.

Inácio Franco, presidente.

ATA DA 21ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 4ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 22/12/2014

Às 14h38min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Sebastião Costa,

Duarte Bechir e Gustavo Corrêa (os dois últimos substituindo, respectivamente, os

deputados  Luiz  Humberto  Carneiro  e  Doutor  Wilson  Batista,  por  indicação  da
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liderança  do  BTR),  membros  da  supracitada  comissão.  Está  presente  também  o

deputado João Leite. Havendo número regimental, o presidente, deputado Sebastião

Costa,  declara  aberta  a  reunião  e,  em virtude  da aprovação de requerimento  do

deputado Gustavo Corrêa, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada

por  aprovada e é subscrita  pelos membros da comissão presentes.  A presidência

informa que a reunião se destina a discutir e votar pareceres de redação final. Passa-

se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação

de  pareceres  sobre  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 Resolução nºs 5.598, 5.599 e 5.603/2014 e dos Projetos de Lei

nºs 4.946, 5.087, 5.305, 5.335, 5.338, 5.362, 5.380 e 5.382/2014 (relator: deputado

Duarte Bechir); 5.389 a 5.391, 5.411, 5.421, 5.426, 5.431, 5.434, 5.436, 5.454, 5.500,

5.563 e 5.613/2014 (relator:  deputado Gustavo Corrêa).  Cumprida a  finalidade da

reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,  convoca  os  membros  da

comissão para  a  próxima reunião  ordinária,  desconvoca  as  reuniões  de  hoje,  às

20h30min, e de amanhã, às 9h30min e às 14h30min, determina a lavratura da ata e

encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de dezembro de 2014.

Sebastião Costa, presidente - Luzia Ferreira - João Leite.

ATA DA 26ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 22/12/2014

Às 14h55min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Gustavo Corrêa,

João Leite, Sebastião Costa e Duarte Bechir (substituindo o deputado Zé Maia, por

indicação da liderança do BTR), membros da supracitada comissão. Havendo número

regimental,  o  presidente,  deputado  Sebastião  Costa,  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 discutir  e  votar  pareceres de  redação final  e  proposições  da  comissão.
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Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a

votação  de  proposições  que  dispensam  a  apreciação  do  Plenário.  Submetidos  a

discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação

Final dos Projetos de Lei nºs 4.946, 5.087, 5.260, 5.263, 5.305, 5.335, 5.338, 5.362,

5.380, 5.382, 5.389 a 5.391, 5.411, 5.421, 5.426, 5.431, 5.434, 5.436, 5.500, 5.554,

5.563 e 5.613/2014; e dos Projetos de Resolução nºs 5.598,  5.599 e 5.603/2014.

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, 30 de dezembro de 2014.

Sebastião Costa, presidente - Luzia Ferreira - Wander Borges - João Leite.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.572/2014

Comissão de Cultura

Relatório

De autoria do deputado Duarte Bechir, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação de Artesanato Artes P'Vinte - AAPV -, com

sede no Município de Passa-Vinte.

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 5.572/2014 pretende declarar de utilidade pública a Associação

de Artesanato Artes P'Vinte - AAPV -, com sede no Município de Passa-Vinte. Trata-

se de pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como escopo

contribuir  para  o  desenvolvimento  da  produção  artesanal,  visando  à  melhoria  da

qualidade de vida de seus associados e, consequentemente, de sua comunidade.
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A associação, fundada em 2/7/2013, promove, prioritariamente, atividades culturais

e cursos de qualificação e capacitação para seus associados.

Tendo em vista o importante trabalho desenvolvido no Município de Passa-Vinte

pela referida instituição em favor do processo de formação integral do ser humano,

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

5.572/2014 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2014.

Elismar Prado, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 5.627/2014

Comissão de Cultura

Relatório

De  autoria  do  deputado  Wander  Borges,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  tem  por

objetivo declarar 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 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 5.627/2014 pretende declarar 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. Trata-se de pessoa jurídica de direito

privado,  sem  fins  lucrativos,  que  tem  como  finalidade  desenvolver  atividades

carnavalescas,  culturais,  artísticas  e  assistenciais,  buscando  o  desenvolvimento

social dos cidadãos do município.

A instituição estimula o lazer,  a  cultura e o convívio social  e  presta serviços de
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proteção à infância, à adolescência, à maternidade, à família e à velhice.

Tendo em vista o importante trabalho desenvolvido no Município de Pitangui pela

referida  instituição  em  favor  do  processo  de  formação  integral  do  ser  humano,

consideramos plenamente justificável 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

5.627/2014 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2014.

Elismar Prado, relator.
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Tiago Ulisses – 1381 

Tony Carlos – 1401 – 1507 – 1851 

Ulysses Gomes – 91 – 94 – 206 – 1430 – 1431 – 1873 – 1877 – 1878 – 1881 – 1882
– 2063 – 2157 – 2299 

Vanderlei Miranda –  1429 – 1430 – 1847 – 1880 – 1884 – 2053 – 2054 – 2187 –
2220  

Wander Borges – 202 – 245 – 246 – 372 – 698 – 699 – 1082 – 1083 – 1087 – 1090 –
1327 – 1328 – 1329 – 1330 – 1331 – 1332 – 1333 – 1334 – 1335 – 1336 – 1337 –
1338 – 1457 – 1458 – 1459 – 1460 – 1654 – 1791 – 2052 – 2072 – 2082 – 2090 –
2154 – 2198 – 2203 – 2209 – 2213 – 2215 – 2217 – 2322 – 2377 – 2406 



2474
____________________________________________________________________________

Zé Maia – 1500 – 1501 – 2178 

Acordo de Líderes – 206 – 1090 – 1665 – 1839 – 1840 – 2081 – 2391 

Comissão Conjunta – 1117 – 1291 – 1540 – 1792 – 2327 – 2330 

Comissão de Administração Pública – 1137 – 1150 – 1303 – 1660 – 1661 – 1811 –
1813 – 1895 – 1907 – 1909 

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização – 104 – 179 – 184 – 348 –
1117 – 1316 – 2260 – 2434 

Comissão de Constituição e Justiça – 139 – 140 – 141 – 142 – 458 – 459 – 460 –
461 – 462 – 463 – 476 – 479 – 481 – 483 – 849 – 962 – 967 – 968 – 970 – 974 – 981
– 985 – 1130 – 1131 – 1134 – 1149 – 1204 – 1210 – 1214 – 1317 – 1325 - 1569 –
1584 – 1585 – 1588 – 1589 – 1590 – 1592 – 1593 – 1594 – 1602 – 1617 – 1795 –
1904 – 1969 

Comissão de Cultura – 122 – 321 – 322 – 323 – 344 – 347 – 969 – 1208 – 1297 –
1586 – 1895 – 2047 – 2463 – 2464 

Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência – 127 – 324 – 455 –
494 – 850 – 1296 – 1893 

Comissão de Direitos Humanos – 95 – 96 – 97 – 130 – 180 – 181 – 347 – 1106 –
1111 – 1121 – 1122 – 1196 – 1288 – 1306 – 1323 – 1509 – 1658 – 1659 – 1662 –
1663 – 1796 – 1804 – 2046 – 2047 – 2332 

Comissão de Educação, Ciência  e Tecnologia – 1147 – 1203 – 1318 – 1508 



2475
____________________________________________________________________________

Comissão de Esporte, Lazer e Juventude – 135 – 137 – 319 – 963 – 964 – 965 –
966 – 1532 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária –  1217 – 1219 – 1221 –
1222 – 1224 – 1226 – 1227 – 1231 – 1293 – 1510 – 1512 – 1514 – 1538 – 1542 –
1574 – 1577 – 1579 – 1600 – 1604 – 1606 – 1615 – 1618 – 1620 – 1797 – 1905 –
1915 – 1943 – 1975 – 1979 – 1981 – 1983 – 1986 – 1994 – 2007 – 2236 – 2326 –
2329 – 2437 – 2438 – 2462 

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – 110 – 124 – 134 –
183 – 467 – 989 – 1080 – 1119 – 1163 – 1164 – 1207 – 1212 – 1536 – 1799 – 1907 –
1911 

Comissão de Participação Popular – 252 – 254 – 257 – 259 – 261 – 264 – 266 –
268 – 271 – 273 – 277 – 278 – 282 – 283 – 284 – 287 – 288 – 290 – 292 – 295 – 297
– 299 – 300 – 302 – 303 – 305 – 309 – 311 – 314 – 336 – 337 – 338 – 339 – 340 –
341 – 342 – 343 – 344 – 345 – 346 – 348 – 349 – 350 – 351 – 352 – 353 – 354 – 355
– 356 – 357 – 358 – 359 – 360 – 361 – 362 – 386 – 388 – 390 – 393 – 396 – 399 –
401 – 404 – 406 – 409 – 410 – 414 – 416 – 418 – 421 – 424 – 426 – 429 – 432 – 434
– 436 – 438 – 440 – 442 – 444 – 446 – 449 – 451 – 453 – 522 – 523 – 524 – 713 –
722 – 727 – 739 – 741 – 746 – 754 – 758 – 761 – 764 – 767 – 771 – 774 – 777 – 781
– 782 – 786 – 787 – 789 – 791 – 793 – 796 – 800 – 803 – 806 – 812 – 814 – 816 –
818 – 821 – 823 – 826 – 829 – 835 – 839 – 841 – 843 – 846 – 855 – 857 – 862 – 864
– 866 – 868 – 871 – 874 – 876 – 880 – 882 – 885 – 888 – 891 – 892 – 894 – 896 –
899 – 903 – 906 – 909 – 911 – 914 – 917 – 919 – 922 – 924 – 927 – 929 – 932 – 934
– 938 – 940 – 942 – 944 – 947 – 950 – 952 – 956 – 958 – 960 – 1125 – 1209 – 1315 –
1322 – 1341 – 1342 – 1343 – 1344 – 1345 – 1346 – 1347 – 1348 – 1349 – 1350 –
1351 – 1352 – 1353 – 1354 – 1355 – 1357 – 1358 – 1359 – 1360 – 1361 – 1362 –
1363 – 1365 – 1366 – 1367 – 1368 – 1488 – 1489 – 1490 – 1491 – 1492 – 1493 –
1494 – 1495 – 1496 – 1497 – 1498 – 1499 – 1794 – 2047  



2476
____________________________________________________________________________

Comissão de Política  Agropecuária e Agroindustrial – 135 – 136 – 138 – 320 –
966 – 1533 – 1892 – 1968 – 2458 

Comissão de Prevenção e Combate ao Uso do Crack e Outras Drogas – 109 –
1582 – 1591 – 1793 

Comissão de Redação – 499 – 500 – 501 – 502 – 503 – 504 – 505 – 506 – 507 –
508 – 509 – 510 – 511 – 512 – 513 – 1115 – 1116 – 1206 – 1534 – 1622 – 1623 –
1624 – 1625 – 1626 – 1627 – 1628 – 1629 – 1630 – 1631 – 1632 – 1633 – 1634 –
1635 – 1636 – 1638 – 1639 -1642 – 1643 – 1645 – 1799 – 1800 – 1805 – 1823 –
1824 – 1825 – 1826 – 1827 – 1909 – 1993 – 2328 – 2334 – 2335 – 2336 – 2337 –
2338 – 2339 – 2340 – 2341 – 2342 – 2342 – 2343 – 2344 – 2345 – 2346 – 2347 –
2348 – 2349 – 2350 – 2351 – 2352 – 2353 – 2354 – 2355 – 2356 – 2357 – 2358 –
2359 – 2360 – 2361 – 2362 – 2363 – 2364 – 2436 – 2437 – 2438 – 2461 

Comissão de Saúde – 1107 – 1108 – 1109 – 1110 – 1118 – 1125 – 1127 – 1139 –
1192 – 1194 – 1287 – 1289 – 1290 – 1581 – 1661 

Comissão de Segurança Pública – 123 – 521 – 522 – 1077 – 1078 – 1123 – 1298 –
1319 – 1567 – 1660 – 1898 – 1912 

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas –  112 – 316 – 318 –
1302 – 1660 

Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo – 125 – 1197 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social – 1126 – 1128 – 1129 –
1132 – 1133 – 1199 – 1216 – 1292 – 1546 – 1547 – 1548 – 1549 – 1550 – 1551 –
1552 – 1553 – 1554 – 1555 – 1556 – 1557 – 1558 – 1559 – 1560 – 1561 – 1562 –
1563 – 1564 – 1565 – 1566 – 1568 – 1570 – 1571 – 1572 – 1573 – 1583 – 1587 –
1806 – 1807 – 1808 – 1809 – 1810 – 1899 



2477
____________________________________________________________________________

Comissão Especial – 94 – 95 – 1285 – 1891 – 2461 

Comissão Extraordinária das Águas – 1294 – 1338 – 1426 – 1535 – 1666 – 1801 

Comissão Interestadual Cipe São Francisco – 1077 

Decisão da Presidência – 206 – 207 – 1091 – 1665 – 1839 – 1842 – 2082 – 2391 

Mesa da Assembleia – 1236 

Palavras do Presidente – 69 – 152 – 209 – 230 – 538 – 1102 – 1524 – 1780 – 1784 


